
1.RettRett
GazetGazet

4444

Belgische Rett Syndroom Vereniging VZWBelgische Rett Syndroom Vereniging VZW
Jaargang 23, 2014Jaargang 23, 2014



2. EVerantwoordelijke uitgeverVerantwoordelijke uitgever
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw
Maatschappelijke zetel: 
Lil 26, 2450 Meerhout 
(RPR Turnhout 0 435 817 931)

E-mail brsv@rettsyndrome.be
Website http://www.rettsyndrome.be
Bankrekening 068-2060875-40
IBAN BE02 0682 0608 7540
BIC GKCCBEBB

RedactieRedactie
Anna Vermeulen

Werkten mee aan dit nummerWerkten mee aan dit nummer
Cindy Daelemans, Rozemie Gauquie, Arno 
Hoornaert, Els Maes, Hugo Pilate, Thomas Pilate, 
Sofi e Van Clapdurp, Marijke Van den Berghe

Grafi sche vormgevingGrafi sche vormgeving
Anna Vermeulen – http://www.annavee.be 

DrukDruk
Die Keure, Brugge

ContactContact
brsv@rettsyndrome.be

“De artikels in dit tijdschrift vertolken het 
persoonlijke standpunt van de auteur en binden 
geenszins de redactie van het tijdschrift.”

Beste VriendenBeste Vrienden

Het is achter de rug. We hebben 
het moeilijkste gehad. Meer zelfs, 
Lotte nam ons op drie maanden tijd 
mee van de moeilijkste periode van 
ons Rett leven naar misschien wel 
de mooiste of meest intense.

Donderdag negen oktober om 
zeven uur ’s morgens laat ik een 
stralend lachende Lotte achter in 
de operatiezaal voor haar scoliose-operatie. Diep in slaap naast haar 
Bumbaknuff el die bij haar mag blijven. Maar ik niet, ik moet alleen die 
catacomben van Gasthuisberg door naar Luc die op mij wacht voor 
onze langste dag. Ongeloofl ijk hoe traag tijd kan kruipen …

Om drie uur ’s middags komt professor Moens ons zeggen dat het goed 
verlopen is. Zelden deed een zucht van opluchting zoveel deugd. 

Die dag maakten we voor het eerst kennis met de afdeling intensieve 
zorgen voor kinderen. En met die wachtkamer waar ouders elk voor 
zich, elk met zijn eigen zorgen en zijn eigen verhaal wachten tot men 
komt zeggen ‘jullie mogen binnen’ … Iedereen snelt naar het bed van 
zijn eigen kind zonder naar die andere bedden te kijken. Vreemde 
sfeer. Afstandelijk en verbonden tegelijkertijd.



3.ls vertelt
Lotte deed het goed. Zo goed als we konden hopen na zo’n zware ingreep. En wij 
geloofden dat het zwaarste achter de rug was. Tot het dag drie ineens keerde. 
Lotte had opnieuw zuurstof nodig. Eerst een beetje, maar al snel meer en continu. 
Ze ging zienderogen achteruit. In geen tijd stond er een mobiel radiografi etoestel 
aan haar bed dat de bloedtest bevestigde: een serieuze longontsteking. En wat 
later was het zelfs helemaal gedaan met haar linkerlong, want een prop versperde 
de toegang en er kon niks van lucht door. Drie bange dagen later durfden we 
zeggen dat Lotte zich opnieuw een weg naar boven vocht. Geholpen door de beste 
zorgen die we in Leuven kregen. 

Het doet wat met een mens om je kind achter te laten in de operatiezaal, haar 
terug te krijgen als een fragiel en broos vogeltje dat dapper vecht en zelfs al 
glimlacht naar ons om haar vervolgens letterlijk te zien wegglijden. Het doet nog 
meer met een mens om dat broos vogeltje haar kracht te voelen en te zien hoe 
het kan vechten als een leeuw en sneller dan verwacht, uur per uur weer sterker 
wordt. Straf.

Na tien dagen moeten – of is het mogen – we gaan. Een ambulance brengt ons 
naar huis om daar verder te herstellen. Het is een rollercoaster. Het ene moment 
sta je doodsbang aan het bed van je dochter en het volgende moet je het thuis 
zien te redden. Ongeloofl ijk moeilijk vond ik dat. En confronterend. Want hoe kan 
het dat ik 15 jaar na de geboorte van Lotte onzeker ben bij elke aanraking en 
handeling die ik moet doen? Mag ik haar zo leggen, vastpakken, tillen, wassen, 
verzorgen, … Wat betekent deze blik, kreun, klank, … Het is Lotte die mij leert 
om vertrouwen te hebben in wat ik doe. Zij geeft aan wat kan of niet, wat ze wil 
of niet, wat ik mag of niet. Zij is eigenlijk ‘taliger’ dan ooit. Zegt zelfs twee keer 
‘mama’ kort na elkaar, gevolgd door een grote, trotse lach. Niet te beschrijven hoe 
het is om het na zoveel maanden nog eens te horen. ‘Mama’, het enige woordje 
dat overbleef van vroeger, jaren geleden, toen Lotte met kleine tweewoord-
zinnetjes praatte. Voedsel voor de ziel en niet toevallig nu, denk ik dan.

Het samen als gezin door dik en dun er voor gaan, de nabijheid van mensen 
die er toe doen, de hulp zonder er om te vragen, de vele kaartjes, berichtjes en 
bezoekjes, maken die helse periode dragelijk en ons rijk.   

Lotte koos een prachtige herfstdag uit om terug naar school te gaan. Ze straalde 
en lachte met lichtjes in haar ogen. Ik lachte naast haar mee toen we samen op de 
schoolbus wachtten, maar zonder lichtjes in mijn ogen, want ik vond het moeilijk 
om die band door te knippen. Alweer loslaten en Lotte aan anderen overdragen. 
En dat op het moment dat wij meer dan twee maanden dag en nacht zijn samen 
geweest en ik Lotte daarvan zag genieten maar ik nog meer. Ze at zo goed, ze 
was alert en scherp, ze verstond zoveel. Ik koester die symbiose tijdens mijn drie 
maanden zorgverlof, ik leerde dankzij Lotte genieten van traag te leven en maar 
één ding tegelijkertijd te doen. Voor even, want ik ben er klaar voor om weer deel 
te nemen aan de race van elke dag op het werk en ook thuis en daarbuiten. 

En Lotte herstelt met ups en downs goed verder, alhoewel er alweer een nieuw 
probleem opdook. Met haar heup deze keer. En zo is de volgende zoektocht al 
aangekondigd …

Ik wens jullie allemaal zo het beste voor dit nieuwe jaar!

Lieve groet
Els
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First Things FirstFirst Things First

RETTRETT AGENDA AGENDA

Voor oudersVoor ouders

31 januari 201531 januari 2015
Onze gastronomische nieuwjaarswandeling voor ouders, 
zonder kinderen, gaat in 2015 door in Antwerpen. 
Inschrijven kan nog tot 5 januari.

25 april 201525 april 2015
Jaarlijkse familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Een uitnodiging volgt.

Oktober 2015Oktober 2015
Vierde Europees Rett Syndroom Congres in Italië, in samen-
werking met RSE, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan 
van de Italiaanse Rett vereniging Airett.

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

Die een buitenlands RETT congres Die een buitenlands RETT congres 
willen bijwonenwillen bijwonen

De Belgische Rett Syndroom Vereniging voorziet reeds jaren in een fi nanciële tus-De Belgische Rett Syndroom Vereniging voorziet reeds jaren in een fi nanciële tus-
senkomst – tot 800 euro per Rett patiënt – bij de aanschaf van hulpmiddelen of senkomst – tot 800 euro per Rett patiënt – bij de aanschaf van hulpmiddelen of 
diensten (zie pagina 36-37 voor alle details). diensten (zie pagina 36-37 voor alle details). 

Wij willen er uw aandacht op vestigen dat de vereniging ook tussenkomt in de Wij willen er uw aandacht op vestigen dat de vereniging ook tussenkomt in de 
kosten als ouders een internationaal Rett congres willen bijwonen. De precieze kosten als ouders een internationaal Rett congres willen bijwonen. De precieze 
bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dossier. Ouders die bij-bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dossier. Ouders die bij-
voorbeeld willen deelnemen aan het Europese Rett Syndroom Congres in Italië voorbeeld willen deelnemen aan het Europese Rett Syndroom Congres in Italië 
in 2015, kunnen een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten. Een in 2015, kunnen een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten. Een 
percentage daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een kopie van percentage daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een kopie van 
de facturen en een bewijs van aanwezigheid.de facturen en een bewijs van aanwezigheid.

Wilt u meer inlichtingen over deze tussenkomst: Wilt u meer inlichtingen over deze tussenkomst: 
mail ons op brsv@rettsyndrome.bemail ons op brsv@rettsyndrome.be

In
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6. W
Epileptische aanval of Rett aanval?Epileptische aanval 
Een zoektocht naar de oorsprongEen zoektocht naar de oorsprong

Het onderscheid tussen de epileptische 
en niet-epileptische oorsprong van aan-
vallen is niet eenvoudig. Meisjes met het 
Rett syndroom hebben als een van de 
hoofdkenmerken een ‘onrijpe’ hersen-
stam, met een competentie op het niveau 
van een zuigeling of zelfs van een prema-
tuur. Dit uit zich in abnormale ademhaling 
in de waaktoestand. Hieraan gerelateerd 
doen zich plotse veranderingen in gedrag 
en motoriek voor die als niet-epileptisch 
worden beschouwd. Anderzijds komt 
epilepsie voor bij meer dan 60 % van de 
meisjes ouder dan drie jaar. Het onder-
scheid is vaak moeilijk te maken voor 
artsen, verzorgers en ouders.

Peuter-kleutermeisjes ‘spelen’ al vroeg 
met hun ademhaling. Ze proesten, spu-
wen, zuigen, fl uiten, blazen, kreten, ... 
maar vanaf drie jaar worden de onder-
liggende ademhalingsonregelmatigheden 
steeds duidelijker. Ze moeten immers 
eerst enige spierontwikkeling krijgen van 
de tussenribspieren en de grote mid-
denrifspier om te kunnen persen en de 
adem in te houden. Tegelijk ontstaan 
allerlei al dan niet plotse veranderingen 
in aandacht, gedrag en motoriek die 
vaak als epileptisch worden geduid door 
de omgeving, maar dat in feite niet zijn. 
Wanneer dan een EEG wordt afgenomen 
zal men bij ieder meisje met Rett syn-
droom epileptische kenmerken vaststel-
len, variërend in intensiteit, lokalisatie 
en voorkomen, naargelang de leeftijd en 
min of meer correlerend met het klinische 
stadium van hun Rett syndroom. Deze 
EEG kenmerken correleren echter meest-
al niet met de klinische verschijnselen. 
Anderzijds kunnen zich ook echte epilep-
tische aanvallen voordoen, klinisch soms 
overduidelijk door het aspect en het be-

loop, maar soms ook atypisch en partieel 
complex in voorkomen. Hierdoor ontstaat 
verwarring bij ouders en artsen. Niet-
epileptische aanvallen worden ook Rett 
aanvallen genoemd omdat ze gerelateerd 
zijn aan abnormale adempatronen door 
een onrijpe hersenstamfunctie.

Normale ademhaling in het kortNormale ademhaling in het kort
Ter beoordeling van het adempatroon zijn 
zowel ademfrequentie als de diepte van 
de adembeweging belangrijk. Een nor-
male adembeweging is een golfbeweging, 
met een opwaartse helling bij inademen 
en een neerwaartse helling bij uitademen, 
waarbij de borstkast in omvang weer 
afneemt. De vorm van de curve weer-
spiegelt de functie van de ademhalings-
zenuwbanen. De normale ademfrequentie 
bij Rett is minder dan 35/min. Om te zien 
of de ademinspanning voldoende is voor 
een goede ventilatie, kan men de graad 
van alertheid en de huidskleur beoordelen 
of worden de partiële drukken van kool-
stofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) geme-
ten in het bloed of via de huid (trans-
cutaan).

Ademhaling bij Rett syndroomAdemhaling bij Rett syndroom
In totaal worden 13 abnormale adem-
patronen beschreven in de waaktoestand, 
onder te verdelen in drie cardiorespira-
toire verschijningsvormen (fenotypen) 
die 9 van de 13 abnormale ademritmes 
omvatten. De vier overige zijn Valsalva’s 
type ademhaling, Biot’s ademhaling, 
Cheyne-Stokes ademhaling en atypisch of 
periodieke ademhaling. Deze laatsten
worden gezien bij alle drie de cardiorespi-
ratoire fenotypen en lijken dus niet ge-
bonden te zijn aan een bepaald fenotype. 
Voor een beschrijving van deze adem-
types verwijzen we naar het proefschrift 
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Epileptische aanval of Rett aanval?of Rett aanval?
Een zoektocht naar de oorsprong

van dr. Nichy Halbach (2013). Om het 
cardiorespiratoir fenotype te bepalen,
wordt het percentage aan abnormale 
adempatronen gemeten. Eén bepaald 
 patroon overweegt meestal en bepaalt 
dus het cardiorespiratoire fenotype van 
een persoon met Rett syndroom.

De drie cardiorespiratoire fenotypenDe drie cardiorespiratoire fenotypen

Krachtige ademersKrachtige ademers
Deze meisjes ademen krachtig in en uit, 
soms continu, en blazen zo een groot 
deel van hun CO2 uit. Door een laag CO2 
in het bloed kunnen zij in een ‘hypo-
capnische aanval’ gaan met langdurige 
ademstops. Hierbij verstijven sommige 
spieren en kan het kind niet meer wille-
keurig bewegen. De spierverkramping 
gelijkt op epileptische stijfheid in de 
ledematen bij een tonische aanval. Te 
veel ademen is een sterke prikkel tot 
activering van de hersenstam. Sommige 
meisjes kunnen hun hersenstam dermate 
‘uitputten’ dat er tijdens een hypocap-
nische aanval een ‘shut down’ van de 
hersenstam optreedt (ze worden witbleek 
en slap), anderen gaan juist nog langer 
hun adem stoppen en worden blauw in 
het gelaat, te beginnen bij de lippen, of 
gaan zeer stil en nog nauwelijks merkbaar 
ademen. Dit noemen we een niet-epilep-
tische aanval, ongeacht of er op het EEG 
epileptische elementen zichtbaar zijn. 

De krachtige ademers reageren niet op 
(anti-epileptische of andere) medicatie, 
maar soms moet er een weg gezocht 
worden om hen te helpen hun CO2 in het 
bloed weer op een aanvaardbaar peil te 
krijgen (met rebreathing masker, CO2-
perslucht mengsel via neusbril).

Zwakke ademersZwakke ademers
Dit zijn de meisjes die de slechte gewoon-
te hebben aangenomen zo oppervlakkig 
te ademen dat de omgeving hun adembe-
wegingen nog nauwelijks kan opmerken 
of denkt dat het ademen gestopt is. Som-
migen stoppen ook daadwerkelijk voor 
korte tijd (centrale apneu).

De gevolgen van dergelijk zwak ademen 
zijn een opstapeling van CO2 in het bloed 
en opnieuw een zeer prikkelbare hersen-
stamfunctie. Er is in normale toestand 
meestal wel voldoende zuurstof in het 
lichaam, maar opeenvolgende apneus 
kunnen dit snel veranderen en het meisje 
wordt dan cyanotisch (blauw, grauw, 
beginnend rond de mond en de lippen) 
als gevolg van zuurstoftekort. De perio-
disch zeer geprikkelde hersenstam leidt 
tot abnormale spontane hersenstam-
activatie die bij zwakke ademers vaker 
en heviger kan voorkomen. Door de 
verhoogde zuurstofnood en de neiging tot 
opstapeling van koolstofdioxide, samen 
met de enorme variatie in hartritme en 
bloeddruk, verhoogt het risico op hartrit-
mestoornissen en plotse dood door hart-
stilstand. 

Zwakke ademers zijn intolerant voor 
medicatie die de ademhaling onderdrukt 
omdat ze de toch al zwakke ademprik-
kel nog meer onderdrukken, waardoor 
de  zuurstofbehoefte nog sneller stijgt. 
Zwakke ademers verdragen weliswaar 
een algemene narcose met de klassieke 
narcosemiddelen, maar men kan bij 
hen beter geen stoff en gebruiken die de 
ademhaling onderdrukken, zelfs niet als 
premedicatie voorafgaand aan een alge-
hele verdoving.
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Apneustische ademersApneustische ademers
Dit zijn meisjes met het Rett syndroom 
die wel lucht inademen, maar falen in 
het regelmatig uitademen. Ze doen aan 
zogenaamde breathholds, opeenvolgende 
breathholds of aan verlengde inadequate 
uitademing. Dit is het enige cardiorespira-
toire type dat beïnvloed kan worden met 
medicatie.

Bij alle drie de cardiorespiratoire feno-
typen komt Valsalva’s type ademhalingValsalva’s type ademhaling 
voor. De Valsalva’s manoeuvre is een po-
ging om heel sterk uit te ademen met een 
gesloten strotteklep (Rett meisjes draaien 
het hoofd zijdelings of leggen het achter-
uit in de nek). Dit persen veroorzaakt een 
stijging van de druk in de borstkas en 
vermindert de bloedstroom die terugkeert 
naar het hart. Dit willen de hersenen 
dan weer niet en die porren de hersen-
stam fl ink aan met enorme ‘swings’ in 
hartritme en bloeddruk tot gevolg. De 
meest krachtige ademers doen continue 
aan Valsalva’s type ademen. Het gevolg 
hiervan is duizeligheid met verbaasde 
of verdwaasde blik. Sommigen kunnen 
hierbij ook verandering in het bewustzijn 
laten zien: ze zetten de blik op oneindig 
en lijken afwezig. Ook de vele Vasalva’s 
bij deze meisjes kan de hersenstam der-
mate ‘uitputten’ dat er sprake is van een 
‘shut down’ (ze worden witbleek en slap). 
Al deze verschijnselen kunnen makkelijk 
verward worden met epileptische ver-

schijnselen of als dusdanig worden ge-
duid. Men is nog op zoek naar een manier 
om dit Valsalva type ademen te beïn-
vloeden.

Abnormale spontane hersenstamactiva-Abnormale spontane hersenstamactiva-
tie (ASBA)tie (ASBA) is ook een veel voorkomend 
verschijnsel bij alle drie de cardiorespira-
toire fenotypen van het Rett syndroom en 
kan alleen neurofysiologisch vastgesteld 
worden door een hersenstamonder-
zoek. Aan de buitenkant zien we bij de 
meisjes vaak een schrikreactie, angst 
en / of onwillekeurige motoriek in een of 
alle vier de ledematen (slaan of schop-
pen, of potsierlijke bewegingen) of een 
plots vastklampende hand aan een stoel 
of tafel, soms gepaard met een kreet of 
stemgeluid. ASBA komt in het algemeen 
veel voor bij Rett en kan ook gemakkelijk 
verward worden met een epileptisch ge-
beuren. Wij noemen dit het ‘roller coaster 
gevoel’ omdat het lijkt op wat wij kennen 
als ’kriebels in de buik’, maar dan veel 
opvallender bij de Rett meisjes.

EpilepsieEpilepsie komt, zoals gezegd, bij 60% van 
de meisjes boven de drie jaar voor. Epi-
lepsie is een corticaal gebeuren, met an-
dere woorden het gaat uit van de hersen-
mantel, en kan klinisch verschillende 
vormen aannemen. Een belangrijk onder-
scheid met niet-epileptische aanvallen bij 
Rett syndroom is het plotse verlies van 
het bewustzijn, meestal gevolgd door een 

WAT IS EEN HERSENSTAMONDERZOEK?WAT IS EEN HERSENSTAMONDERZOEK?
De autonome functies van ons lichaam worden geregeld door de hersenstam. De ontwikkeling van de 
hersenstam bij kinderen met Rett syndroom vertoont overeenkomsten met die van een foetus van 26 
weken. De sturing van hun autonome functies – onder andere hartritme, bloeddruk en ademhaling – is 
dan ook vaak sterk verstoord.

Het hersenstamonderzoek registreert deze autonome functies, gaat na in hoeverre welke functies bij 
een bepaald persoon uit balans zijn. Iedereen met Rett syndroom heeft een afwijkend ademhalings-
patroon. Het onderzoek bepaalt tot welke hoofdklasse het ademhalingspatroon van het Rett meisje 
behoort en is zo de basis voor een zo effi  ciënt mogelijke behandeling op maat.

Variaties in hartritme, bloeddruk en bloedgassen beïnvloeden het gedrag van een persoon en kunnen 
aanvallen met ademstilstand uitlokken die lijken op epileptische aanvallen, ook dit wordt geregistreerd 
bij een hersenstamonderzoek.

Bron en meer informatie: www.stichtingterre.nl en de informatiebrochure van het Rett Expertisecentrum Maastricht UMC+Bron en meer informatie: www.stichtingterre.nl en de informa
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tonische fase met verkramping en verstij-
ving van de spieren in de ledematen en 
de nek en al of niet overgaand in een clo-
nische fase met ritmische schokken in de 
ledematen. Dit soort aanval noemen we 
een gegeneraliseerde tonisch-clonische 
aanval en is goed te onderscheiden van 
de ‘Rett aanvallen’. 

Andere aanvallen met atypisch beloop 
kunnen de arts voor een diagnostisch 
probleem stellen, omdat partiële ver-
schijnselen met verandering in aandacht, 
bewustzijn en motoriek ook een epilep-
tische oorsprong (vanuit de hersenman-
tel) kunnen hebben. Dergelijke aanval-
len zijn vaak niet te onderscheiden van 
aanvallen die hun oorsprong in de hersen-
stam hebben zonder tegelijk hersenfunc-
ties en hersenstamfuncties te meten. 
Dit gebeurt in het hersenstamonderzoekhersenstamonderzoek 
dat verricht wordt in het Rett Expertise-
centrum van het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum en in enkele andere 
Europese centra met Rett expertise. Het 
is immers nodig om tegelijkertijd de com-
petenties van de hersenstam te kunnen 
zien, de bloedgassen (CO2 en O2), en hoe 
de hersenen zelf (EEG) hierop reageren. 
Dit noemen we een onderzoek in realtime, 
omdat alle data, inclusief video, gesyn-
chroniseerd in de tijd worden opgeslagen 
en geanalyseerd van hartslag tot hartslag 
en van ademhaling tot ademhaling. 

Het onderscheid maken tussen de epi-
leptische of niet-epileptische oorsprong 
van een aanval of symptomen is dus niet 
eenvoudig. Gelukkig ondervinden veel 
meisjes met Rett syndroom weinig hinder, 
zelfs met een gestoorde hersenstam-
functie en met epileptische kenmerken 
op het EEG. Soms is een besluit om geen 
medicatie (anti-epileptica) voor te schrij-
ven gerechtvaardigd. Soms wordt juist 
wel een basisbescherming met medicatie 
ingevoerd. Op adolescente of jong volwas-
sen leeftijd kunnen de epilepsieaanval-
len verminderen of verdwijnen en wordt 
de medicatie afgebouwd na een lange 
periode van aanvalsvrijheid. Hun hersen-
stamfuncties blijven echter onrijp. Zij die 
min of meer ernstige aan het ademgedrag 
gerelateerde niet-epileptische aanvallen 
laten zien, blijven dit meestal doen op 
volwassen leeftijd. Hier is het van belang 
te zoeken naar pragmatische oplossingen 
en behandelingen aangepast op indivi-
duele leest met het oog op de verbeter-
ing van de dagelijkse levenskwaliteit van 
deze meisjes en vrouwen.

(Eric Smeets, Nicky Halbach, Dick van 
Waardenburg, Leopold Curfs
Rett Expertisecentrum MUMC, Maastricht)

(Dit artikel verscheen eerder in pRettpraat 
nr. 47, een uitgave van de Nederlandse 
Rett Syndroom Vereniging.)

HOE VERLOOPT EEN HERSENSTAMONDERZOEK?HOE VERLOOPT EEN HERSENSTAMONDERZOEK?
Reizen en een andere omgeving kunnen stress veroorzaken, waardoor het resultaat van het onderzoek 
beïnvloed kan worden. Het moet voor het meisje mogelijk zijn om vooraf te ontspannen en te wen-
nen aan de omgeving en aan de onderzoekers. Ouders kunnen bij hun kind slapen indien gewenst. Het 
onderzoek wordt geleid door dr. Nicky Halbach en dr. Eric Smeets.

Het Rett meisje wordt drie dagen opgenomen. Ademhaling, hartslag en bloedgassen worden continu 
geregistreerd. De tweede dag en nacht vindt de uitgebreide hersenstamregistratie plaats. Er wordt een 
hersenfi lm en een video-opname gemaakt, dit laatste om het gedrag van het meisje grondig te kunnen 
bestuderen.

De derde dag worden de voorlopige resultaten in het team besproken en wordt besloten, in overleg 
met de ouders, of de opname wordt verlengd, dan wel of u die dag naar huis kunt. Binnen de twee 
maanden na het onderzoek krijgt u een afspraak om de resultaten uitgebreid te bespreken.

Bron en meer informatie: www.stichtingterre.nl en de informatiebrochure van het Rett Expertisecentrum Maastricht UMC+atiebrochure van het Rett Expertisecentrum Maastricht UMC+
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Eye ControlEye Control

De volgende stapjes van JanaDe volgende stapjes van Jana
(Vervolg van ‘De eerste stapjes van Jana’, 
Rett Gazet 43, pagina 10.)

Eind augustus was het zover: we mochten 
de Tobii opnieuw uitproberen en nu zelfs 
drie weken. Ik merkte aan Jana’s reacties 
dat ze het toestel herkende, hoewel de 
vorige oefenperiode van een weekje al 
twee à drie maanden geleden was. 

We bouwden al snel opnieuw onze routine 
op van de vorige proefperiode: verschil-
lende keren per dag een kort oefen-
momentje. Voor Jana blijkt dit de beste 
manier van werken. De omstandigheden 
om te oefenen moeten voor haar optimaal 
zijn, en daarmee bedoel ik vooral: een 
rustige omgeving. Niet zo gemakkelijk 
in de zomervakantie met nog drie zus-
sen thuis. Jana vindt het veel leuker om 
naar de zussen te kijken en te lachen dan 
om geconcentreerd naar het scherm te 
staren.

Maar als we enkel met zijn tweeën zijn, 
hebben we hele mooie en – voor mij 
toch – hoopgevende momenten waar-
bij Jana heel duidelijk met haar oogjes 
de compu ter bestuurt. Aan haar – eerst 
verwonderde en later triomfantelijke – 
blik te zien, heeft Jana nu ook door dat 
zij diegene is die ervoor zorgt dat er op 
het scherm dingen veranderen. Als de 
logopediste van haar dagcentrum een 
oefeningetje maakt waarbij ze kan kiezen 
tussen de muziek van Samson en Gert en 
die van K3, bloeit Jana helemaal open. Ik 
heb met haar dan een heel mooie er-
varing aan de computer, echt een soort 
gesprekje tussen ons, een moment waar-
op we beiden min of meer gelijkwaardige  
gesprekspartners zijn. Natuurlijk heb ik op 
dat moment mijn camera niet bij de hand, 

er is dus geen bewijsmateriaal voor een 
eventuele aanvraag, maar het geeft wel 
een geweldige boost aan onze motivatie. 
Ik zie Jana glunderen en genieten.

Als we na drie weken moeten afscheid 
nemen van de Tobii, merk ik aan Jana dat 
ze de computer mist. Als ze thuis is,  kijkt 
ze onderzoekend en vragend naar ons 
oefenplaatsje. Ze kruipt zelfs af en toe tot 
daar om te zoeken waar de Tobii is.

Na deze tweede oefenperiode durf ik echt 
te stellen dat Jana het principe van eye 
control door heeft. Ik denk nu ook dat 
er mogelijkheden zijn voor de toekomst, 
dat dit een weg is naar communicatie. 
We hebben al enkele mooie fragmenten 
gefi lmd, hoewel die zeer basic zijn. Toch 
ben ik een beetje bang om nu al een aan-
vraag tot terugbetaling te in te dienen. Ik 
weet echt niet of wat we nu bereikt heb-
ben al voldoende is. Ik weet ook niet wat 
voor Jana de perspectieven zijn van eye 
control. Is wat ze nu laat zien het hoogst 
haalbare of nog maar het topje van de 
ijsberg?

Het blijft voor Jana een heel intensieve 
manier van werken. De omstandigheden 
moeten ideaal zijn: liefst een één op één 
relatie, een rustige omgeving en zijzelf 
moet zich goed voelen. Als ze moe is 
of niet goed in haar vel zit, kijkt ze heel 
bewust weg van het toestel (ook dat is 
communicatie natuurlijk). Maar als de om-
standigheden goed zijn, zie je haar echt 
glunderen en groeien.

We hebben haar in ieder geval opnieuw 
op de lijst gezet voor een demo.

(Cindy Daelemans)
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Jana aan de Tobii, getekend door haar zussen Jana aan de Tobii, getekend door haar zussen 
1. Tessa (4), 1. Tessa (4), 
2. Fleur (9) en 2. Fleur (9) en 
3. Kira (13)3. Kira (13)
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Mijn eerste ervaringen met  Mijn eerste ervaringen met  
de eye gaze techniek, de eye gaze techniek, 
samen met Janasamen met Jana

Als logopediste begeleid ik Jana nu net 
drie jaar. Het is een spannende zoektocht 
naar ingangspoorten qua communicatie: 
welk muziekje slaat aan, welk speelgoed-
je kan Jana overtuigen tot het geven van 
duidelijke communicatieve signalen, …? 
Vaak botsen we op haar motorische be-
perkingen om met de handen dingen aan 
te tonen. Frustraties hebben we zeker al 
meegemaakt, maar stilaan bouwden we 
een fi jne band op. Jana begroet me steeds 
enthousiast met een paar fonkelende 
oogjes. 

Na een gesprek met haar mama afgelo-
pen zomer over de communicatiemo-
gelijkheden van Jana, kwam oogbestu-
ring ter sprake. Dit was voor ons beiden 
onbekend terrein, maar Cindy had hier-
over inspiratie opgedaan op het Europese 
Rett congres in Maastricht. We waren heel 
benieuwd naar de mogelijkheden van eye 
control voor Jana. ‘Jana gebruikt haar blik 
toch al functioneel om tussen foto’s te 
kiezen, misschien valt dit nog uit te brei-
den?’ Met deze gedachte in het achter-
hoofd, vroegen we een eerste demo aan 
bij HMC. 

Jana leerde de Tobii kennen, soms met 
plezier, soms met eerder vragende ogen. 
Helaas zijn demoperiodes steeds kort … 
Na het eerste proefweekje zetten we haar 
meteen weer op de lijst! Een drietal de-
mo’s volgden (zowel met een Tellus, een 
Tobii als een Allin). We zagen Jana evolu-
eren van het richten van haar blik op het 

scherm, tot het makkelijk ‘vinden’ van 
haar oogjes en gericht kijken. Momenteel 
kan ze zelfs al eenvoudige keuzes maken 
in MindExpress door haar blik langere tijd 
te fi xeren. Jana lijkt de computer zelfs te 
missen als hij weg is! Dit hadden we niet 
kunnen of durven voorspellen. 

Nu is de grote vraag: gaan we voor een 
aankoop en dienen we een aanvraag in 
tot terugbetaling? Hoe ver reiken Jana’s 
mogelijkheden met zo’n computer? Dit is 
moeilijk te voorspellen. Info of ervaring-
en vragen bij collega-logopedisten lijkt 
makkelijker gezegd dan gedaan. Weini-
gen hebben ervaring met het gebruik 
van oogbesturingssystemen bij kinderen 
met ernstige meervoudige beperkingen. 
Toch lijkt het ons een zinvolle piste die in 
de zoektocht naar aangepaste commu-
nicatiehulpmiddelen niet vergeten mag 
worden. Voor kinderen die beperkte mo-
torische vaardigheden hebben, maar des 
te beter met hun ogen kunnen werken, 
bieden deze systemen wel degelijk hulp. 

Wat de toekomst brengt in het verhaal 
van Jana, is nog onzeker. We proberen 
via multidisciplinair overleg tot de juiste 
keuzes te komen. Misschien krijgt Jana 
wel haar eigen spraakcomputer. Wij 
houden alvast alle opties open en berei-
den ons voor op een sprong in de (voor 
ons) relatief onbekende wereld van de 
oogbesturing.

(Rozemie Gauquie)

Rozemie GauquieRozemie Gauquie is logopediste 
in De Eglantier (therapeutisch 
dagcentrum voor kinderen en 
jongeren met ernstig meervoudige 
beperkingen, Leefdaal) en zelf-
standig logopediste in groepsprak-
tijk ‘t Logoblok (Leuven)



13.Familie
Rett broer en striptekenaar Arno Rett broer en striptekenaar Arno 
wenst iedereen pRETTige feesten!wenst iedereen pRETTige feesten!
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Marie maakt een vliegende start!Marie maakt een vliegende start!

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

Jong en gretigJong en gretig

D

Eindelijk is het zo ver! De ‘mevrouw van 
de Tobii’ komt langs! Zo zenuwachtig en 
enthousiast ben ik in lange tijd niet ge-
weest. Ik ben vol hoop, maar evengoed 
voorbereid op een ontgoocheling.

Lange tijd heb ik gezocht naar een manier 
waarop Marie de mogelijkheid zou krijgen 
om te communiceren. We hebben druk-
knoppen geprobeerd, maar dat was geen 
succes. Handcontrole is er niet echt bij 
Marie, enkel als ze iets heel erg graag wil, 
en dan nog lukt het niet altijd. Ze denkt 
waarschijnlijk: ‘Waarom zou ik moeite 
doen om op een knop te duwen om een 
varken te laten knorren? Mama, papa 
en zus doen al gek genoeg, en die doen 
dat zonder dat ik moeite moet doen. Het 
enige wat daarvoor nodig is, is lachen en 
stralen zoals altijd.’

Toch kon ik het als ouder niet loslaten. 
In een wereld vol groeiende technologie 
moet er toch iets bestaan waardoor ons 
patatje beter zou kunnen communiceren? 
Toevallig kwam ik te weten dat er een 
computer ontwikkeld werd die men met 
de ogen kan besturen. Dat moeten we uit-
testen! Zo gezegd, zo gedaan, met name 
contact opgenomen met de betreff ende 
fi rma. De dame aan de telefoon was heel 
behulpzaam en aarzelde geen seconde 
om een oefenperiode in te plannen. En-
kele weken geduld en voilà, de grote dag 
was daar! 

De logopediste gaf eerst een woordje 
uitleg over de computer en de mogelijk-
heden van het programma. Een nadeel 
zou kunnen zijn dat Marie’s ogen minder 
goed detecteerbaar zijn door haar bril, 
een sterk pluspunt: de computer is water- 
en shockresistent. Aangezien ons Ma-

rieke nogal graag de boel ondersproeit in 
haar enthousiasme, is dat een grote pro, 
kwestie van op tijd het scherm eens af te 
kuisen om een duidelijk beeld te blijven 
behouden. 

Marieke kwam net van de dagopvang en 
ik vreesde dat ze te moe zou zijn. Niets 
was minder waar: zodra het scherm voor 
haar neus verscheen, was haar interesse 
gewekt. Elk scherm hier in huis speelt 
immers K3. Zou deze dat ook doen? Ik 
dacht dat Marie, zodra ze zou merken dat 
K3 niet aan de orde was, zou afhaken. 
Nee hoor, haar interesse bleef en ze deed 
vrolijk een actie-reactie spelletje. Haar bril 
is soms een spelbreker, maar als ze dan 
iets meer moeite doet, lukt het toch. Ze 
begreep echt wat ze moest doen en was 
verbaasd dat zij dat kon. Ik merkte zelfs 
een trotse blik op die zei: ‘Hé, ik kan dat! 
Ik doe dat hier!’ Zo mooi om te zien. De 
dame van de Tobii liet ons kennis maken 
met MindExpress, een programma waarin 
je zelf een spel- of communicatieblad kan 
maken. Op de voorbeeldpagina werd naar 
de kleur van eendjes gevraagd. Uit twee 
verschillend gekleurde eendjes moet je 
het eendje in de gevraagde kleur kiezen. 
‘Waar is het roze eendje?’ Marie keek naar 
het scherm en duidde het roze eendje 
aan! Onze monden vielen open van ver-
bazing. Het oranje eendje, blauwe eendje, 
rode eendje, gele eendje, groene eendje 
en dan het liedje ‘alle eendjes zwem-
men in het water’ ... Marie zo fi er als een 
gieter, en mama en papa ook. Diezelfde 
avond hebben we haar de kleuren nog 
eens laten kiezen en ja hoor, geen toeval, 
Marie kent de kleuren. Zo gelukkig waren 
we in lange tijd niet geweest. Ik heb die 
avond iedereen opgebeld die ik ken om te 
vertellen dat Marie de kleuren kent!
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Die nacht heb ik puur van de adrenaline 
niet geslapen. Zo fi er was ik, zo opgewon-
den, eindelijk kregen we de bevestiging 
dat ons meisje meer weet, meer beseft 
dan dat er soms wordt beweerd. Mijn hart 
maakte echt een sprongetje, en dat doet 
het nu nog als ik aan dat moment denk. 

Zaterdagochtend was Stefan aan het 
douchen, ik vond dat een geschikt mo-
ment om nog wat te oefenen met Ma-
rie. Een blad met 16 pictogrammen met 
aan- en uitkleden, broek, kleedje, jas, ... 
Ik vroeg aan Marie: ‘Waar is het kleedje?’ 
En Marie keek vrolijk naar het kleedje! 
Daarna naar de sjaal, jas, muts, ...!  Ik ben 
als een gek naar de badkamer gelopen 
om mijn man onder de douche vandaan 
te halen zodat hij dit ook kon zien, maar 
toen had Marie er geen zin meer in. De 
Tobii benoemde enkel het kledingstuk, hij 
maakte geen leuk geluidje als Marie het 
juist had. Ons enthousiasme was blijkbaar 
voor Marie niet voldoende om zich moe te 
maken. 

Zaterdagmiddag heb ik een blad gemaakt 
met verschillende desserts. Het plan was 
om een beetje te werken zoals Pavlov: 
als ze een dessertje aanduidde, dan gaf 
ik het haar. Ik kan u zeggen, Marie heeft 

die dag veel, heel veel chocoladepudding 
gegeten, dat is echt haar favoriet! 

Maandagmorgen hebben we de Tobii 
meegenomen naar de ‘juff en in de dag-
opvang’ en ook zij waren met stomheid 
geslagen. Ik denk dat we Marie’s interesse 
kunnen blijven wekken door te werken 
met liedjes als beloning. We gaan er 
echt intensief mee aan de slag. Het zal 
onnoemlijk veel tijd, moeite en creativi-
teit vragen, maar o zo bevrijdend zijn 
voor haar. Wat een boost voor haar ei-
genwaarde, haar betrokkenheid kan dat 
geven. Het feit dat ze na al die jaren zelf 
iets kan, moet een fantastisch gevoel zijn. 
De tranen springen me nog altijd in de 
ogen als ik aan haar gezichtje denk toen 
wij enthousiast riepen: ‘Ja, Marieke, dat 
heb je goed gedaan! Jij kent de kleuren! 
Dat doe jij hé!‘ 

Onze Rett meisjes hebben altijd met hun 
ogen gepraat, gecommuniceerd en alles 
duidelijk gemaakt. Ik denk echt dat de 
Tobii hen kan helpen om een stapje of een 
stap vooruit te gaan. Volgens mij is dit een 
match made in heaven.

(Sofi e Van Clapdurp)
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De basis van elk Rett communicatiehulpmiddelDe basis van elk Rett communi

AfbeeldingenAfbeeldingen
Afbeeldingen spelen een cruciale rol 
wanneer we de communicatie met Rett 
meisjes op een hoger plan willen tillen. 
Het is daarom geen overbodige luxe om 
van bij de start een solide basis te leg-
gen. Het succes van de aanpak en van de 
inspanningen van het Rett meisje staan 
of vallen immers met de kwaliteit van het 
gebruikte beeldmateriaal.

Tekeningen, foto’s en pictogrammen zijn 
een hulpmiddel voor mensen die moeilijk 
of niet kunnen communiceren met de 
verbale taal. Met behulp van visualisaties 
kunnen ook zij aanduiden wat ze willen, 
keuzes te maken, zich uiten. Daarnaast 
zijn visualisaties een uitstekend middel 
om structuur te bieden, zodat wat straks, 
morgen of volgende week gaat gebeuren 
beter voorspelbaar wordt.

Visualisaties zijn een voorstelling van een 
voorwerp, een persoon, een activiteit, 
een ruimte, een gevoel, ... Ze kunnen 
concreet (bijvoorbeeld een foto van een 
appel verwijst naar een appel) of abstract 
zijn (bijvoorbeeld een foto van een knuf-
felbeer verwijst naar het slapengaan). 
Ons dagelijkse leven zit vol visualisaties 
die het samenleven structureren, denk 
bijvoorbeeld aan verkeersborden die orde 
scheppen en het mogelijk maken dat we 
met velen de buitenruimte delen.

Er zijn een aantal criteria waaraan visu-
alisaties moeten voldoen indien we ze 
succesvol willen kunnen gebruiken. Dat 
geldt voor de verkeersborden, maar net 
zo goed voor de afbeeldingen die we wil-
len gebruiken om te communiceren met 
een Rett meisje. Voor Rett meisjes geldt 
bovendien dat een ‘aanpak op maat’ 
noodzakelijk is. We zetten een aantal aan-
dachtspunten op een rij.

Concreet versus abstractConcreet versus abstract

De makkelijkst herkenbare afbeeldingen 
gelijken zoveel mogelijk op de werkelijk-
heid. Een visuele voorstelling van bijvoor-
beeld de drinkbeker die het meisje bij het 
ontbijt gebruikt, is op het gemakkelijkste, 
meest concrete niveau een foto van die 
beker. Een pictogram wordt abstracter 
naarmate steeds meer details worden 
weggelaten.

Voor Rett meisjes is het werken met foto’s 
van personen, voorwerpen en plaatsen 
uit hun dagelijkse leven ideaal als begin-
punt. Denk hierbij aan foto’s van mama 
en papa, het huis van oma en opa, in-
gescande hoesjes van favoriete cd’s en 
dvd’s, eten en drinken, de inhoud van hun 
kleerkast, ... Voor sommige producten, 
bijvoorbeeld eten en drinken, kun je inspi-
ratie halen uit reclamefolders. 

Zorg ervoor dat de persoon of het product 
alleen op de foto staat, tegen een neu-
trale achtergrond. Overtollige informatie 
kan voor verwarring zorgen. Voorbeelden:
 • Een foto van zus met een ijsje op de 

schommel is niet geschikt: de foto kan 
zowel verwijzen naar ‘zus’, ‘ijsje’ als 
‘schommel’. 

 • Een foto van een fruitschaal met 
diverse soorten fruit is niet geschikt, 
kies voor afzonderlijke foto’s van een 
banaan, een appel, een kiwi, ...

Bij sommige producten is het belangrijk 
om bij het gebruikte merk en de gebruikte 
verpakking te blijven. Kies geen foto van 
een fl esje Minute Maid als je thuis altijd 
brikjes koopt.

Voor alle foto’s geldt, dat ze het onder-
werp goed herkenbaar en ondubbelzinnig 
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De basis van elk Rett communicatiehulpmiddelicatiehulpmiddel

moeten weergeven. (Als tante maar één 
keer per jaar het haar opsteekt, is een 
foto met losse haren beter geschikt.)

Voor personen die gemakkelijk overprik-
keld raken, kunnen getekende beelden 
soms beter geschikt zijn. Een tekening 
is iets abstracter dan een foto, niet alle 
elementen van het voorwerp waarnaar de 
tekening verwijst worden weergegeven. 

Ook voor sommige onderwerpen kan een 
tekening meer aangewezen zijn, omdat 
eenduidige foto’s moeilijk te vinden of 
te maken zijn, denk bijvoorbeeld aan het 
visualiseren van gevoelens.

Eenvoud  Eenvoud  

 • De eenvoudigste, duidelijkste en 
meest geschikte afbeeldingen zijn die 
waarop het onderwerp op de voor-
grond staat tegen een neutrale achter-
grond. 

 • Zorg op iedere pagina voor afbeelding-
en in hetzelfde formaat, zodat elke 
afbeelding dezelfde ruimte inneemt.

 • Kies op één pagina voor ofwel alle-
maal kleurafbeeldingen, ofwel al-
lemaal afbeeldingen in zwartwit. Als 
alle afbeeldingen globaal gezien even 
aantrekkelijk zijn, wordt de keuze al-
leen door de inhoud bepaald.

EenduidigheidEenduidigheid  

Zorg ervoor dat elke afbeelding slechts 
één betekenis heeft, slechts op één ma-
nier geïnterpreteerd kan worden. Of een 
afbeelding al dan niet eenduidig is, kun 
je testen door na te gaan of ze ook bij 
anderen dan de ouders en de begeleiders 
die ene, bedoelde betekenis oproept.

Waar vind je geschikte afbeeldingen?Waar vind je geschikte afbeeldingen?

Voor de heel persoonlijke foto’s van 
gezins- en familieleden, huisdieren (toon 
niet zomaar een foto van een hond, maar 
een foto van je eigen Snoopy!), woon-
ruimtes, ... moet je je eigen camera of 
smartphone ter hand nemen. 

Voor de meer algemene onderwerpen 
bestaan databases van foto’s en tekenin-
gen, al dan niet gratis. Voorbeelden:
 • Sclera vzw biedt een uitgebreide data-

base met gratis te downloaden picto-
grammen, je kunt er ook terecht voor 
persoonlijk advies. www.sclera.be

 • Via de website van Modem (het doek 
is sinds kort gevallen over Modem, 
maar de website is nog steeds on-
line), kun je de Fotodatabank Modarte 
downloaden, de foto’s zijn onderver-
deeld in 18 categorieën.

 • Bij tekstverwerkings- en tekenpro-
gramma’s krijg je vaak een reeks 
voorbeeldtekeningen en / of foto’s 
cadeau. Bekend voor de bij iedere 
editie zeer uitgebreide verzameling 
clip-art, symbolen en foto’s over alle 
mogelijke en onmogelijke onderwer-
pen is CorelDraw. Voor wie alleen de 
afbeeldingen wil gebruiken, loont het 
misschien de moeite om op tweede-
handssites te proberen een oude ver-
sie op de kop te tikken voor een appel 
en een ei.

BronnenBronnen
www.werkenmetvisualisaties.be
www.sclera.be
modem.kinsbergenvzw.be
Losbladige map Eenvoudig aangepast, 
Modem, 2008

(Anna Vermeulen)
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Rett meid Inge werd knuffelmeter!Rett meid Inge wer

Ouders en grootouders Marijke en Hugo vertellenOuders en grootouders Marijke 

Isabelle en Michiel hadden enkele weken voordien meegedeeld dat ze een baby 
verwachtten. Ieder van ons was blij met dat vooruitzicht, Inge niet in het minst: zij 
stelde heel wat vragen waaruit we konden opmaken dat zij al sterk uitkeek naar de 
komst van de baby. Inge kon dit vrij goed onder woorden brengen.

Op een dag in het voorjaar, kwamen Michiel en Isabelle met een onverwacht cadeautje 
voor Inge: een doosje met een puzzel. Inge, die heel graag puzzelt, ging meteen aan de 
slag. Stilaan kreeg de puzzel vorm en verscheen de boodschap in beeld en tekst.

Boven een afdruk van de echografi e stond:
‘Je hebt zeker al van mij gehoord,
en als het eventjes niet stoort,
wil ik je graag een vraagje stellen!
‘t Is nogal moeilijk om je van hieruit te bellen.
Nu ben ik nog piepklein,
maar tante Inge, wil jij mijn knuff elmeter zijn?’

Wow! Wat een fi jne maar onverwachte vraag. Inge is enthousiast. Lachend, stralend, 
zegt ze: ‘JA!’

Michiel en Isabelle hechten veel waarde aan het meter- en peterschap. Meter en peter 
hebben een belangrijke rol, worden bij de opvoeding betrokken én moeten die kunnen 
overnemen wanneer hen iets ernstigs zou overkomen. Dat zal Inge als Rett vrouw nooit 
kunnen. Maar Inge kan wel een eigen rol spelen in het leven van Lotte: knuff elmeter.

Voor Inge is het een eretitel die ze naar behoren wil en mag opnemen. Ze was intensief 
betrokken bij de doopviering. Ze heeft zelfs mee het doopregister getekend samen met 
de meter, de peter en de ouders.

Niemand anders vroeg zo vaak wanneer Lotte zou geboren worden. Dat duurde toch 
wel erg lang! Op 8 november 2013 was het dan zo ver: Hoera, Lotte is geboren! Inge 
staat vol belangstelling aan het wiegje, maar de baby vasthouden of op schoot zetten, 
die stappen zijn nog te groot. Ze volgt aandachtig het verzorgen, het voeden, ze wuift 
naar haar nichtje.

Inge, onze fi ere knuff elmeter, vertelt aan iedereen het goede nieuws. In de leefgroep 
van het dagcentrum, aan de buren, in de winkel, ... Ze is wat verlegen als haar ge-
vraagd wordt wat ze van Lotte vindt, ze weet nog niet hoe ze met de kleine Lotte kan 
omgaan.

Geleidelijk aan groeit de band tussen Inge en Lotte. Er is de eerste keer dat ze naast 
Lotte gaat zitten, de eerste keer dat Lotte bij haar op schoot zit, ... En die band wordt 
wederzijds. Inge kijkt elke vrijdag uit naar de komst van Lotte, want die dag is Lotte 
wekelijks bij ons. Ze is blij als ze oma en opa ziet, maar als Inge in beeld komt, wordt 
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Rett meid Inge werd knuffelmeter!d knuffelmeter!

Ouders en grootouders Marijke en Hugo vertellenen Hugo vertellen

ze pas echt uitbundig. Ze trappelt, kraait en wordt pas rustig als ze Inge een kusje 
heeft gegeven, door haar haar kan ‘froemelen’ en een dikke kus teruggekregen heeft.

Knuff elen, aaien, een kusje geven, een handje vasthouden, ... het is niet eenvoudig 
voor onze knuff elmeter! Inge’s dispraxie maakt dat ze dat moet leren. Ze moet leren 
voorzichtig te handelen, ze moet haar enthousiasme onder controle houden, leren 
zacht om te gaan met Lotte. Soms is dat al eens wat te bruusk, te hard, maar blijkbaar 
vindt Lotte dat niet al te erg.

De band tussen Lotte en Inge is er, wederzijds! Lotte roept naar Inge om aandacht te 
krijgen, ze grijpt Inge vast, legt een arm op haar schouder. Inge geeft een knuff el, een 
dikke kus, zet zich naast haar en geniet van het ‘spektakel’.

Als Lotte terug naar huis vertrokken is, mist Inge haar en kijkt uit naar de volgende 
vrijdag, want vrijdag is LOTTEDAG!

Inge is beperkt in haar handelen, maar onbeperkt in haar liefde voor Lotte. Ze ziet 
haar graag. Ze geniet van elk moment, van elke handeling, van elk contact met haar 
knuff elmetekindje. Knuff elmeter zijn, het is heel fi jn voor haar, een nieuwe dimensie in 
haar leven.

(Hugo en Marijke Pilate - Van den Berghe)



20. V
De JoeletteDe Joelette
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De Joelette

Samen op stap in de bossen, door de heuvelsdoor de heuvels

Graag zou ik het gebruik van de Joëlette toelichten en mijn persoonlijke ervaringen 
delen die ik tijdens twee wandelvakanties in Oostenrijk heb opgedaan. 

Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, is de Joëlette ontworpen om mindervalide per-
sonen te vervoeren op terrein dat niet of moeilijk toegankelijk is met een rolwagen of 
aangepaste buggy. Denken we hierbij aan bos- en heidegebied of een heuvelachtige 
tot bergachtige omgeving zoals in de Ardennen, in Zwitserland en Oostenrijk. Met de 
Joëlette kan een Rett meisje of -vrouw mee op stap in een meer avontuurlijke omge-
ving.

Als begeleider kun je jezelf uitleven in een verrassende omgeving en uitdagingen aan-
gaan. Je werkt aan je conditie buiten de fi tnesszaal in de gezonde buitenlucht. 

Het toestel bestaat uit een aangepaste stoel waarin de passagier, beveiligd door een 
gordel, kan zitten. Om deze persoon te laten instappen, is het noodzakelijk om de 
Joëlette vooraan op de grond te laten rusten, terwijl achteraan iemand het evenwicht 
behoudt. Er is zeker iemand extra nodig om de passagier in de stoel te heff en, of 
althans te helpen, aangezien de Joëlette op dat moment schuin ligt. De passagier zou 
eruit kunnen glijden bij het vastmaken van de gordel.

Wanneer de passagier goed geïnstalleerd is, moet iemand vooraan de beugels optillen 
zodat de Joëlette horizontaal  komt te staan. De begeleiders nemen vooraan (trekker)
en achteraan plaats (duwer) om het evenwicht te bewaren, terwijl het gewicht rust op 
het centraal geplaatste wiel. En dan kan je op stap.

Voor zwaardere passagiers is het wenselijk dat er minstens drie begeleiders aanwezig 
zijn om te kunnen vertrekken of om hellingen te nemen. Elkaar afwisselen, zeker op 
moeilijker terrein, is aangewezen. 

Op stap gaan met de Joëlette geeft je Rett dochter of Rett zus én de begeleiders gega-
randeerd amusement.

De Joëlette op de foto’s is eigendom van Rotonde en is aanwezig op Campus Ster-
renhuis, Augustijnslei 78, 2930 Brasschaat. Het toestel kan uitgeprobeerd of gehuurd 
worden. Contactpersoon: Gitte Deckers (kinesitherapeute) 03 65 02 600

(Thomas Pilate)
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De zaterdag is herfstig en zonnig. Boom-
blaadjes in vuur en brons, goud en limoen 
dwarrelen over de snelweg. En dan is er 
fi le, eerst een kleintje, daarna een mas-
sale. Over een rit van een uurtje doe ik 
drie keer zoveel. Daarenboven dwingt 
de gps mij onherroepelijk naar steeds 
dezelfde eenrichtingsstraat. Na drie tele-
foontjes en even zovele vergeefse po-
gingen om de gps-dictator te verschalken, 
komt Stefan mij te voet tegemoet, springt 
in de auto en leidt mij vrolijk en gezwind 
naar de plaats van bestemming, ander-
halve straat verderop.

Sofi e en Stefan willen me even laten 
bijkomen bij een koel drankje, maar dat is 
buiten de kleine Emmeline gerekend. Het 
arme kind heeft uren moeten wachten, 
ze kwebbelt en bereddert bedrijvig zoals 
alleen een energieke vijfjarige dat kan. 
‘Nu ben je eindelijk hier!’ ‘Lust jij blok-
kaasjes?’ ‘Papa heeft chocoladetaart 
gebakken, wil je een stuk?’ ‘Mag ik nu een 
chipje?’ ... ‘Mevrouwtje Taterwater’, zoals 
Stefan haar liefkozend noemt, doet haar 
bijnaam alle eer aan. 

Nu pas merk ik de prachtig versierde 
tafel, de zachte klassieke muziek op de 
achtergrond, Studio 100 op tv, de bedbox 
met snoezeltjes, nu pas merk ik Marieke, 
de ster van deze editie. De zevenjarige 
Rett meid woont sinds twee jaar met haar 
zusje Emmeline, haar ouders Sofi e en 
Stefan, de kippen Tik en Tok, het konijn 
Pluisje en de chihuahua Louis in dit nieu-
we huis, in deze nieuwe straat.

Stefan: We hebben Louis gekocht als 
schoothondje voor Marie, maar hij is wat 
groot uitgevallen, ze zouden een mini-
chihuahua moeten ontwerpen. 

Sofi e: Eigenlijk willen we nog een paard, 
maar daarvoor is de tuin een beetje krap.

Emmeline: We zouden een klein paardje 
kunnen kopen, een pony?

Ze lachen. Er wordt veel gelachen in dit 
warme nest. Sofi e en Stefan maken grap-
jes, zingen zelfgemaakte liedjes, betrek-
ken Marie bij alles wat in huis gebeurt en 
proberen ondertussen Emmeline wat in 
toom te houden. Marie zit er stralend en 
alert bij, ze heeft door mijn verlate bezoek 
onverwacht toch een middagslaapje kun-
nen doen. 

Sofi e: Vroeger, toen we nog in een klein 
appartementje woonden, lag Marie op een 
kussen voor de tv en kon ze alles volgen. 
Hier werkte dat niet. Ze moet de tv in 
zicht hebben, maar op haar kussen kon 
ze ons niet zien als we in de keuken of 
de eethoek bezig waren. Daarom heb ik 
voor haar een bedbox ontworpen. Op haar 
hoge troon heeft zij nu zicht op de hele 
woonruimte, en wij kunnen haar altijd 
zien en haar betrekken bij datgene waar 
we mee bezig zijn. Daar staat ze ook op. 
Ze vraagt minstens evenveel aandacht 
als Emmeline, en dat wil wat zeggen, we 
hebben onze handen vol met die twee 
aandachtvretertjes.

IK BESEFTE TOTAAL NIET WAT ER GEBEURDE. IK BESEFTE TOTAAL NIET WAT ER GEBEURDE. 
HET ENIGE WAT BLEEF HANGEN WAS:HET ENIGE WAT BLEEF HANGEN WAS:
MARIEKE ZAL ALTIJD BIJ ONS BLIJVENMARIEKE ZAL ALTIJD BIJ ONS BLIJVEN
(SOFIE)(SOFIE)
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Sofi e: We kregen de Rett diagnose toen 
Marieke anderhalf was, op 1 september 
2008.

Stefan: We voelden al een tijdje dat ze 
niet evolueerde zoals andere kindjes. We 
konden er de vinger niet opleggen, maar 
het was niet hetzelfde.

Sofi e: Wij hadden weinig vergelijkings-
punten, we waren de eersten van de fami-
lie die een kindje kregen, de eersten in de 
vriendenkring.

Sofi e: Op zeker moment leek het of Ma-
rieke dingen niet meer kon die ze daar-
voor wel kon. Ze bleef zitten waar ze zat 
en maakte geen contact meer. Voordien 
stond ze in alle curves vooraan. Ze heeft 
gestapt achter een loopkarretje, ze was 
er bijna mee weg om te stappen zonder 
handjes. De homeopaat die ik toen raad-
pleegde, schreef kine voor. Zo zijn we 
bij een fasciatherapeut terechtgekomen. 
Volgens die therapie moet je alle fases 
respecteren, Marie moest dus eerst krui-
pen voor ze leerde stappen. We hebben 
ons dan volledig gefocust op het kruipen. 
Stappen heeft ze niet meer gedaan.

Stefan: Maar kruipen kon ze goed, ze 
huppelde het hele huis rond, precies een 
 konijntje. Op dat moment was er nog 
niemand die besefte dat er iets meer 
aan de hand was. Ze heeft een periode 
gekend dat ze geen oogcontact maakte, 
dat ze niet meer naar ons keek. Maar dan 
ontdekten we dat ze heel slecht zag. Wij 
dachten, zoveel ziek zijn en zo slecht zien, 
daar ligt de oorzaak, het is in die omstan-
digheden normaal dat ze niet goed kan 
reageren, dat ze wat achter loopt.

Sofi e: Haar gehoor was heel slecht door 
de oorontstekingen, twee basiszintuigen 
die het niet goed deden, dat heeft de an-
dere symptomen gemaskeerd. 

Sofi e: We zijn in die tijd ook naar het COS 
geweest om haar te laten testen, preven-
tief. De neefjes van mijn man hebben een 
vorm van autisme en ik wou zeker zijn dat 
er niets mis was met Marie, ik wou gerust-
stelling. Daar zeiden ze dat ze toch een 
vorm van autisme had.

Sofi e: Niemand heeft al die maanden iets 
meer opgemerkt en we hebben heel veel 
dokters gezien in die periode.

Stefan: Tot we, op aandringen van een 
kinderarts, in het UZA bij dokter Ceule-
mans terechtgekomen zijn. Die vond dat 
er iets niet klopte, heeft bloed afgenomen 
en laten testen.

Sofi e: Toen we op consult gingen om de 
resultaten te bespreken, had Marie geen 
enkel symptoom. Ze was helemaal beter, 
ze bloeide open, ze maakte weer contact.

Stefan: Ze kon zelfstandig eten en 
drinken, ze sprak een paar woordjes en ze 
kroop rond. Wij dachten op dat moment: 
‘We zijn hier iets aan het zoeken terwijl 
er niets is. Ze heeft een bril, haar oren 
zijn genezen, alles komt goed.’ We gingen 
heel ontspannen naar dat gesprek.

Sofi e: Ik had altijd al een voorgevoel dat 
er iets mis was, maar Stefan had me er 
net kunnen van overtuigen dat we ons 
zorgen maakten om niets, dat alles goed 
was met Marieke. Die dag waren we het 
er over eens dat haar niets scheelde.

Stefan: Die diagnose kwam zo onver-
wacht, dat kwam eigenlijk niet binnen.

Sofi e: Ik besefte totaal niet wat er ge-
beurde. Het enige dat bleef hangen was: 
Marieke zal altijd bij ons zijn, ik zal haar 
altijd kunnen knuff elen, altijd voor haar 
kunnen zorgen. Ik heb zelfs gevraagd of 
ze kindjes zou kunnen krijgen. ‘Nee,’ zei 

WE WILDEN ALLES INEENS GOED DOEN. WE WILDEN ALLES INEENS GOED DOEN. 
WE WILDEN ALLES WETEN. WE WILDEN ALLES WETEN. 
WE ZIJN ONSZELF TOEN VOORBIJ GELOPEN. WE ZIJN ONSZELF TOEN VOORBIJ GELOPEN. 
WE NAMEN GEEN TIJD OM TE VERWERKENWE NAMEN GEEN TIJD OM TE VERWERKEN
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de professor, ‘dat zal niet gaan’. Nee, de 
boodschap kwam echt niet over.

Sofi e: Professor Ceulemans had ons het 
adres van de Rett vereniging gegeven en 
gezegd: ‘kom binnen een maand nog eens 
terug en neem ondertussen rustig alles 
door’. Maar ik ben geen type om rustig 
te blijven zitten. We wilden alles ineens 
goed doen, we hebben onmiddellijk 
contact genomen met de Rett vereniging 
en dezelfde week nog is er iemand langs 
gekomen. 

Stefan: We zijn er op volle kracht ingevlo-
gen, we hebben alle mogelijke informatie 
opgezocht, we zijn op bezoek gegaan 
in semi-internaten, hebben haar inge-
schreven op allerlei wachtlijsten. We zijn 
onszelf toen voorbij gelopen. Het was 
te vers, we namen geen tijd om alles te 
verwerken.

Sofi e: In die semi-internaten zagen we 
Rett meisjes die er niet zo goed aan toe 
waren, dat was keiconfronterend. We wil-
den per se alles weten, maar iets weten is 
niet altijd beter. We hebben te snel alles 
op ons bord gekregen. 

Stefan: Ik heb ‘mijnen patat’ gehad bij 
het bezoek van de Rett vereniging. Wij 
waren energiek en zeker van onszelf, had-
den geen idee van wat er op ons af zou 
komen. Ze wilden ons die informatie niet 
opdringen, in tegendeel, we hebben er 
zelf om gevraagd, maar die beelden, dat 
was een boenk in mijn gezicht. Toen viel 
mijn frank. 

Stefan: Marie was nog een baby’tje, je 
zag daar niets aan, maar een maand later 
is ze heel fel en snel achteruit beginnen 
gaan.

Sofi e: Toen Marie een half jaar oud was, 
wou ik al graag een tweede kindje. Kort 

na de diagnose van Marie zijn we ervoor 
gegaan. Emmeline heeft ons terug in het 
‘normale leven’ gebracht. Maar ze bleek 
wel een huilbaby.

Stefan: Die heeft de eerste negen maan-
den niet geslapen, dat was een pittige 
periode.

Sofi e: Dat eerste jaar ... Emmeline huilde 
dag en nacht, Marie ging bijna in shock 
van dat geween, die was ook compleet 
over haar toeren. We woonden op een ap-
partementje van 85 m² en we sliepen niet. 
Ik geraakte echt uitgeput.

Sofi e: Emmeline heeft nauwelijks gesla-
pen tot we hier zijn komen wonen, die 
heeft niet één nacht doorgeslapen. Ik 
barstte op den duur in tranen uit omdat 
Stefan me vroeg om de boter door te 
geven, zo vermoeid was ik. 

Stefan: Ons leven zit in een stroomver-
snelling sinds we elkaar kennen. We 
wilden allebei heel graag kinderen, maar 
Sofi e was na een half jaar zwanger, dat 
was wel iets sneller dan gepland. Daarna 
bleek Marie een Rett meisje en Emmeline 
een huilbaby. Ons leven begint nu wat te 
normaliseren, maar we zijn nog aan het 
bijkomen, aan het bijslapen. Uitslapen is 
nog steeds niet aan de orde. Die twee zijn 
er elke dag om vijf uur. Emmeline heeft er 
al een halve dag op zitten als ze vertrekt 
naar school.

Sofi e: En ik ook. Al mijn werk is gedaan als 
de meisjes naar school vertrekken. Em-
meline slaapt nu wel de hele nacht door, 
Marie niet, die wordt regelmatig wakker, 
maar nu moet ik daar niet meer voor 
opstaan. Vroeger wel, toen ik zwanger 
was van Emmeline deed Marie jetslaap-
jes van een minuut of tien, daarna was 
ze weer een uur wakker. Ze viel meestal 
vanzelf weer in slaap, maar wel met haar 
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beentjes dubbel geplooid, dus moest ik 
elke keer opstaan om haar weer goed te 
leggen. 

Stefan: We hebben een beurtrol voor de 
verzorging van Marieke. We doen het om 
en om, weekdag en weekend, altijd.

Sofi e: Stefan werkt in ploegendienst. Als 
hij ‘s avonds werkt doet hij Marieke ‘s 
morgens, dan heb ik wat extra tijd voor 
Emmeline, en als hij een vroegdienst 
heeft, zijn de rollen omgekeerd.

Stefan: We verdelen de taken zodat de 
zorg voor Marie niet de hele dag voor één 
persoon alleen is, want dat is soms een 
beetje veel, en haar eten geven kan heel 
stresserend zijn. 

Sofi e: Vaak vliegt het eten alle kanten uit 
omdat ze constant proest. 

Stefan: De weekends zijn het zwaarst, dan 
zijn we van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds 
met de kindjes bezig. Ons ‘weekend’ be-
gint op maandag, als ze allebei weer naar 
school zijn.

Sofi e: We hebben Marieke altijd bij ons, 
we doen haar heel zelden weg, We heb-
ben graag onze kindjes bij ons.

Stefan: Toen Marieke nog op Merlijn zat, 
haar vroegere school, gingen die een keer 
per jaar per jaar op kamp voor drie dagen 
en dat was waw! Dat was feest! De eerste 
keer was het niet gemakkelijk, maar op 
een gegeven moment ben je zo ver dat je 
daar kunt van genieten, dat je er kunt aan 
toegeven. Voor ons was het broodnodige 
rust en zij werd goed verzorgd.

Stefan: We zijn het niet gewoon om de 
verzorging af te geven, we doen dat liever 
zelf.

Sofi e: Ik ben vaak bang, stel dat we alle-
bei een ongeval zouden krijgen, wat moet 
er dan met Marie gebeuren? Er is niemand 
die haar kan verzorgen zoals wij dat doen, 
die precies weet hoe dat moet.

Sofi e: Nu wisselen we af, gaan we om 
beurt eens een avondje weg. Misschien 
niet ideaal, maar momenteel kan het niet 
anders.

Stefan: Op den duur zit je vast in je eigen 
wereldje. Het was heel moeilijk om daar 
weer uit te geraken. Maar het is wel nodig 
om af en toe de batterijen weer op te 
laden.

Sofi e: Jonge meisjes die vaak babysitten 
voor wat zakgeld, dat kan hier niet. Als 
Marie bijvoorbeeld een aanval zou krijgen 
zou dat erg zijn voor haar, maar ook een 
trauma voor dat meisje, dat kan je niet 
maken.

Stefan: Echte epileptische aanvallen 
hebben we nog niet gezien, maar ze 
is tegenwoordig vaak heel gespannen, 
schokkerig. We weten niet wat er scheelt. 
In het ziekenhuis willen ze haar nu testen 
op epilepsie. Maar als we haar troosten, 
krijgen we haar uit die toestand, bij een 
epileptische aanval kan dat niet. 

Sofi e: We zoeken nog steeds informatie. 
We hebben bijvoorbeeld gelezen dat ze 
in Nederland veel bezig zijn met de Tobii 
en wat daarvan de mogelijkheden zijn. 
Ik heb onmiddellijk die fi rma gebeld, in 
november krijgen we een toestel voor een 
proefperiode.

Stefan: We kijken daar heel erg naar uit. 
Als Marie via zo’n computer iets zou kun-
nen zeggen – wat nu ondenkbaar is – zou 
dat fantastisch zijn. Ook voor ons. Dat we 
min of meer zouden weten wat ze wil, of 
ze pijn, honger of dorst heeft.
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papa ...papa ...

Sofi e: Het gevoel dat ze die computer 
zou kunnen besturen, dat alleen al zou 
geweldig zijn voor haar. Het gevoel dat ze 
zelf iets kan, nu kan ze eigenlijk niets, zou 
haar een beetje vrijheid geven, sterker 
maken.

Sofi e: Ze gebruikt haar ogen al heel ge-
richt. Als we aan het eten zijn en ze wil 
iets, dan vallen haar ogen bijna uit hun 
kassen. We weten meestal wel wat ze wil, 
maar het zou zo’n overwinning zijn voor 
haar om zelf wat controle te krijgen. Ik 
ben van plan om er echt voor te gaan als 
we die computer op proef krijgen, ik vind 
dat zo belangrijk voor haar. (Een verslag 
van Marie’s eerste ervaringen met de 
Tobii vind je op pagina 14.)

Stefan: Marie is heel aandachtig en alert, 
die heeft alles direct door.

Sofi e: We vragen veel van haar, dat heb-
ben we altijd gedaan. We stimuleren haar, 
we betrekken haar bij al wat we doen.

Stefan: Oogcontact vinden we heel be-
langrijk, dat hebben we altijd opgeëist 
– op een speelse manier natuurlijk – we 
laten haar niet in haar hoekje zitten. Niet 
dat dat zou lukken, die maakt lawaai, be-
gint te pruttelen en te zeuren.

Sofi e: Ze is ook heel jaloers. Als er een 
verjaardag is en iemand anders krijgt 
cadeautjes en zij niet, dat zijn de pop-
pen aan het dansen. Of als mijn mama op 
bezoek komt en beneden bezig is met Em-
meline terwijl ik Marie aan het douchen 
ben, dan begint die te wenen en kabaal te 
maken tot mama naar boven komt. In het 
begin hadden ze ons gezegd: Rett meisjes 
die kun je bij wijze van spreken laten ver-
hongeren, die vragen geen eten. Bij Marie 
klopt dat zeker niet, als het haar uur is 
dan is het haar uur, dan moet dat eten 
op tafel staan. Als ze van school komt en 

haar bordje staat niet klaar, dan is het 
miserie. 

Stefan: Als ze thuiskomt staat het eten 
klaar en daarna kan ze K3 kijken. Als er 
iets anders opstaat op tv, dan valt dat 
niet in goede aarde, dan moeten we niet 
raden wat er scheelt.

Stefan: We doen veel onnozel met haar, 
geven haar veel aandacht en we stap-
pen veel. Elke zaterdag gaan we samen 
met haar naar de dansles van Emmeline, 
dansen op K3. Marie, Sofi e en ik dansen 
dan samen, achteraan in het zaaltje. Een 
hele dag op je poep zitten, da’s ook maar 
niks, rechtstaan en bewegen doet haar 
goed.

Sofi e: We zoeken gericht naar activitei-
ten om samen te doen, bijvoorbeeld die 
dansles. En sinds haar communie heeft 
ze haar eigen bakfi ets. Ieder meisje krijgt 
een fi ets voor haar communie, dus zij 
ook. Ik heb die zelf ontworpen, met hulp 
van Stefan en een bevriend schrijnwerker 
die de fi ets op maat heeft gemaakt. Haar 
stoel past erin, er zit een zonnekap en 
een regenscherm op, voor Emmeline is er 
plaats achterop, en zo kunnen we samen 
fi etstochtjes maken.

Stefan: Dat vindt Marie het einde, in die 
fi ets zitten met de wind op haar ge-
zicht. Heerlijk als het mooi weer is, en 
aangezien haar stoel mee is, kunnen we 
tussendoor ook een stukje wandelen of 
gaan picknicken.

Stefan: In juli is Marie twee weken thuis. 
Als het mooi weer is, gaan we dan vaak 
een paar dagen naar zee, naar de studio 
van mijn ouders. Om Marie te verzorgen 
is het behelpen met een kleine badkamer, 
maar we genieten van de zeelucht en van 
de vakantiesfeer. Marie vindt het heerlijk 
aan zee en ze heeft er de muziek van 
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Willy Sommers ontdekt, een van haar fa-
vorieten. ‘Laat de zon in je hart’ was een 
hele zomer ons lijfl ied en gaat nog altijd 
mee. Ze is verzot op schlagers. We geven 
die dan een persoonlijk tintje en dat vindt 
ze hilarisch..

Sofi e: Ik vind het ook belangrijk dat 
vriendinnetjes van Emmeline bij ons thuis 
komen en Marie leren kennen.

Stefan: Voor Emmeline is Marie gewoon 
haar zus, die heeft nooit iets anders 
geweten. Dat ze speeksel rondstrooit en 
tandenknarst, dat hoort er bij, dat is voor 
Emmeline zoals het is. Ze houdt heel veel 
van haar zus, kruipt vaak in de bedbox 
om samen te spelen.

Sofi e: Ik koop voor beide meisjes de-
zelfde kleren. Ik weet dat Marie ook graag 
kleedjes en frutseltjes heeft. Als ik haar 
laat kiezen, kiest ze altijd een rokje of een 
kleedje. Ik zou haar in iets praktischer 
kunnen steken, maar dat vind ik zo zielig 
voor haar. Het is een fi ere madam.

Stefan: Ze kijkt graag in de spiegel ook, ‘t 
is een showmieke.

Emmeline: Ik ook, ik ook! En mag ik nu 
mijn kamer laten zien?

Emmeline geeft me een grondige rondlei-
ding. Ze laat me trots als een pauw het 
hele huis zien, tot en met de slaapkamer 
van mama en papa en het toilet, en geeft 
overal deskundige commentaar. Maar 
het meest straalt ze op haar eigen kamer 
op de tweede verdieping. ‘Hier is geen 
lift, want ik ben niet gehandicapt.’ Beide 
meisjes hebben een gelijkaardige kamer, 
met een door Sofi e ontworpen hemelbed 
en een verzameling prinsessenspulletjes. 
Lang kunnen we boven niet rondhangen, 
want Marie begint kabaal te maken om 
onze aandacht te trekken.

Sofi e: Ik decoreer Marie’s kamer altijd vol-
gens de seizoenen. Nu staan hier padden-
stoelen, straks komt er kerstversiering, zo 
is ze altijd mee met de sfeer.

De rondleiding begint aan de lift die in Ma-
rie’s kamer uitkomt. Gaandeweg valt me 
op hoe praktisch en met oog voor detail 
deze woning ontworpen is. 

Sofi e: We hebben heel lang nagedacht 
wat we nodig hadden voor we dit huis 
bouwden en dat is goed uitgevallen, er is 
niets dat we anders hadden gewild. 

Stefan: We zijn vooraf in verschillende 
huizen gaan kijken om ideeën op te doen 
en daar hebben we een mix van gemaakt, 
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samen met onze eigen wensen. We heb-
ben plan na plan getekend tot het goed 
was. We dachten eerst aan een bestaande 
woning, maar de verbouwingen zouden zo 
ingrijpend zijn dat een nieuwbouw goed-
koper uitkwam. Voor een lift bijvoorbeeld, 
heb je al een ruimte van twee op twee 
meter nodig. Nu hebben we een lift met 
voldoende manoevreerruimte errond voor 
haar stoel en ze heeft een eigen badka-
mer met alles op hoogte.

Sofi e: We hebben ook een extra kamer, 
zodat we zo nodig apart kunnen slapen 
als Marie een moeilijke periode heeft. Dan 
kan een van ons de zorg opnemen en kan 
de ander doorslapen. We hebben lang al 
dit comfort niet gehad op ons kleine ap-
partementje, wellicht daarom appreciëren 
we het nu dubbel en dwars. Het maakt 
ons leven een stuk makkelijker.

Stefan: Marie is nu groter en zwaarder, 
het is nu ook nog meer nodig dan toen ze 
klein was.

Sofi e: We wonen heel mooi en de  woning 
is volledig aangepast voor Marie. We wil-
den een goed huis, een goede thuis, een 
plaats waar we ons goed voelen. Dat is 
misschien nog belangrijker voor ons dan 
voor de gemiddelde mens, want we zijn 
hier altijd, hier ligt ons hele leven. 

Sofi e: Waar ik soms moeite mee heb, is 
als mensen zeggen ‘Amai, chapeau, dat 
jullie dat allemaal doen!’ Dat is lief be-
doeld, maar ik weet niet hoe ik daar moet 
op reageren. Dat is geen ‘chapeau’, dat is 
vanzelfsprekend, dat is voor je kind zor-
gen. Als je er voor staat, dan doe je dat. Ik 
vind het eerder chapeau voor Marie, altijd 
afhankelijk zijn van de grillen van an-
deren, altijd moeten eten wat je voorge-
schoteld krijgt, niet kunnen bepalen waar 
je gaat en staat, ...

Sofi e: Ik heb persoonlijk heel veel geleerd 
van Marie. Ik ben een ongeduldig persoon, 
wil altijd alles onder controle hebben, ik 
ben toekomstgericht, wil plannen. Met 
Marie kun je niets plannen, heb je niets 
onder controle, moet je geduld hebben. 
Mijn levenshouding is totaal op zijn kop 
gezet. Dat zijn de levenslessen die ik krijg 
van Marie. Het hier en het nu.

Stefan: Marie is een engeltje, die nestelt 
zich in je hart. Je ziet de waarde van het 
leven met andere ogen. Je denkt over 
bepaalde dingen anders. Je relativeert 
meer, ergert je minder aan kleine dingen. 
Je leeft gewoon een beetje anders.

(Anna Vermeulen) 
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Varia

De ontwerpen van SofieDe ontwerpen van Sofie
Het huis waar Stefan, Sofi e en hun gezin wonen is tot in de details 
aangepast aan Rett meid Marie. Daarenboven ontwierp Sofi e voor 
Marie een bedbox, een bakfi ets, een hemelbed, ... 

Ouders die willen ideeën opdoen of praktische vragen hebben, zijn 
steeds welkom. Stuur ons een seintje op brsv@rettsyndrome.be en 
we geven je verzoek door.

Lees je graag de persoonlijke verhalen Lees je graag de persoonlijke verhalen 
in onze Rett Gazet? in onze Rett Gazet? 
Wil je jouw Rett meid in de kijker?Wil je jouw Rett meid in de kijker?
Wil jouw brus zijn / haar verhaal kwijt?Wil jouw brus zijn / haar verhaal kwijt?
Laat het ons weten:Laat het ons weten:
brsv@rettsyndrome.bebrsv@rettsyndrome.be
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RSE bijeenkomstRSE bijeenkomst

15 november 201415 november 2014
Wenen, OostenrijkWenen, Oostenrijk

Internationaal

Er was een grote opkomst op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Rett Syndrome Europe in Wenen afgelopen november. Onze vaste verte-
genwoordigers moesten dit jaar helaas verstek laten gaan. 

De Oostenrijkse Rett vereniging ÖRSG, onder leiding van Stella Peck-
ary, organiseerde dit jaar de bijeenkomst in haar hoofdstad, het mooie 
Wenen. Ook Russische, Armeense en Amerikaanse organisaties waren 
vertegenwoordigd. De bestuursverkiezingen waren dit jaar snel afgehan-
deld. Alleen het mandaat van de Hongaarse Danijela Szili verliep en zij 
werd unaniem herkozen, aangezien niemand anders zich kandidaat had 
gesteld.

Het thema dit jaar was een voorstelling van de voorzieningen voor Rett 
patiënten in elk land, met name Rett centra en Rett klinieken. Onze Ne-
derlandse collega’s hadden vorig jaar reeds hun gloednieuwe Rett cen-
trum voorgesteld in Maastricht, maar ook vele andere Europese landen 
kunnen uitpakken met de aanwezige Rett expertise. De vertegenwoor-
digers van Oostenrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Italië, Catalonië, 
Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen presenteerden de Rett 
voorzieningen in hun land. Hun volledige presentaties kunnen bekeken 
worden op www.rettsyndrome.eu

Na de uiteenzettingen, was er een skype-meeting met dr. Alan Percy uit 
de USA over ‘The Natural History Study of Rett Syndrome’ en een uit-
gebreide voorstelling van de Amerikaanse Rett centra door Paige Nues 
van de IRSF.

Net als bij ons, is in vele Europese landen Rett communicatie een heel 
actueel thema. Tussen de bedrijven door, presenteerde de Oostenrijkse 
Rett mama Romana Malzer diverse softwareprogramma’s voor de Tobii 
en gelijkaardige computers met oogbesturing. Ze bracht ook andere toe-
stellen en speelgoedjes mee die met de ogen bestuurd kunnen worden. 
Een samenvatting van haar presentatie, doorspekt met getuigenissen 
van ouders uit heel Europa, is beschikbaar op www.rettsyndrome.eu

(Anna Vermeulen)
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Een nieuw beschermstatuutEen nieuw beschermsta

Conform de menselijke waardigheidConform de menselijke waardigheid

Er is nood aan eenvormigheid in 
de statuten van onbekwamen. De 
bestaande statuten onbekwaam-
heidsverklaring, regelgeving ver-
kwisters en verlengde minderjarig-
heid worden verenigd in een totaal 
nieuwe regelgeving waarin rechtsbe-
scherming voorzien wordt, niet enkel 
voor het beheer van goederen, maar 
ook voor de persoon zelf.

De vijf krachtlijnenDe vijf krachtlijnen

 • Het behoud van de regelgeving 
minderjarigen en voogdij, de mo-
gelijkheid tot buitengerechtelijke 
bescherming voor de onbekwame 
persoon.

 • De rechterlijke bescherming van 
de persoon en / of de goederen 
van deze persoon. Men is be-
kwaam voor datgene waarvoor 
men niet onbekwaam is ver-
klaard. Concreet betekent dit dat 
men alleen onbekwaam is voor 
datgene dat door een vrederech-
ter is vastgesteld.

 • Bewindvoering, waarbij een on-
der  scheid wordt gemaakt tussen 
bijstand en vertegenwoordiging. 
Men krijgt een bewindvoer der 
voor persoon en / of goederen. De 
bewindvoerder kan de persoon 
‘alleen’ vertegenwoordigen. Bij 
bijstand doet de persoon dit zelf, 
maar de bewindvoer der moet 
steeds toestemming geven voor 
datgene waarvoor de persoon 
door de vrederechter onbekwaam 
is verklaard.

 • Het VN verdrag over de rechten 
van de persoon met een handicap 
van 2006.

 • De aanbeveling van de Raad van 
Europa tot een zo groot mogelijke 
graad van zelfredzaamheid: al-
leen bescherming waar nodig.

Binnen de nieuwe wetgeving blijft 
de regelgeving voor minderjarigen 
ongewijzigd: een minderjarige krijgt 
automatisch een voogd voor het be-
heer van de persoon en de goederen 
als de enige ouder wilsonbekwaam 
is.

De gerechtelijke beschermingDe gerechtelijke bescherming omvat 
de bewindvoering over de persoon 
en / of de goederen. De bewindvoe-
ring heeft tot doel de belangen van 
de beschermde persoon te beharti-
gen. Zij bevordert, in de mate van 
het mogelijke, de autonomie van de 
beschermde persoon. Een aantal 
rechtshandelingen die de bewind-
voerder niet kan stellen: toestem-
ming tot huwen, toestemming tot 
sterilisatie, verzoek tot abortus.

Een bewindvoerder kan nooit het 
ouderlijke gezag uitoefenen.
De bezoldigingsregel bedraagt 3% 
van de inkomsten (tegemoetkoming).
De bewindvoerder is nooit persoon-
lijk aansprakelijk.

Bij bewindvoering over de persoonBij bewindvoering over de persoon 
bepaalt de vrederechter de han-
delingen waarvoor de beschermde 
persoon onbekwaam is, met in-
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achtneming van diens persoonlijke 
omstandigheden en gezondheids-
toestand. Hij somt deze handelingen 
expliciet op in zijn beschikking. Zo 
niet, blijft de beschermde persoon 
hiervoor bekwaam. De vrederechter 
dient zich uitdrukkelijk uit te spreken 
over 19 punten. Andere kunnen toe-
gevoegd worden door derden mits 
motivering.

De bewindvoerder over de persoon 
moet steeds de machtiging hebben 
van een vrederechter voor  wijziging 
van de verblijfplaats, uitoefening 
rechten patiënt. De vrederechter kan 
machtiging verlenen voor alle han-
delingen die verband houden met 
bepaalde medische behandelingen, 
de beschermde persoon in rechte 
vertegenwoordigen als eiser.

Bij bewindvoering door derden be-
paalt de vrederechter tijdstip, om-
standigheden en wijze van verslag-
geving. Dit moet minstens eenmaal 
per jaar gebeuren. Bij bewindvoering 
door ouders is een soepeler regeling 
mogelijk.

Bij bewindvoering over de goederenBij bewindvoering over de goederen 
bepaalt de vrederechter uitdrukkelijk 
voor welke handelingen in verband 
met de goederen de beschermde 
persoon onbekwaam is. Voor alle an-
dere handelingen is de  beschermde 
persoon bekwaam. De vrederechter 
moet  zich uitspreken  over 19 pun-
ten. 

De buitengerechtelijke beschermingDe buitengerechtelijke bescherming, 
een bijzondere of algemene lastge-
ving, kan alleen voor goederen 
en niet voor de persoon. De vol-
machtdrager is gebonden aan de 
wettelijke bepalingen van lastge-
ving. Ondanks de lastgeving, blijft 
de lastgever steeds bekwaam. Hij 
kan dus zelf rechtshandelingen stel-
len. Problemen of geschillen worden 
beslecht door de vrederechter. De 
vrederechter kan ook, indien nodig, 
een gerechtelijke bescherming vast-
stellen.

Bijstand of bewindvoeringBijstand of bewindvoering (ook verte-
genwoordiging genoemd). In tegen-
stelling tot de huidige wet, kan de 
vrederechter slechts vertegenwoor-
diging bevelen wanneer bijstand niet 
volstaat. Er wordt door de koning 
een lijst opgesteld van de gezond-
heidstoestanden die geacht worden 
op ernstige  en aanhoudende wijze 
het vermogen van de te beschermen 
persoon om zijn belangen van ver-
mogensrechterlijke aard behoorlijk 
waar te nemen, zelfs met behulp van 
bijstand, aan te tasten. In die situatie 
is er altijd vertegenwoordiging voor 
de goederen, maar niet noodzakelijk 
voor de persoon.

Bij bewind is de bewindvoerder over 
de persoon ook bij voorkeur de be-
windvoerder over de goederen. Met 
uitzondering van beide ouders, kan 
maar één bewindvoerder over de 
persoon worden aangesteld. Voor 
de goederen kunnen er meerdere 

Een nieuw beschermstatuuttuut
Conform de menselijke waardigheid

DE WET IS VAN KRACHT DE WET IS VAN KRACHT 
SINDS 1 SEPTEMBER 2014SINDS 1 SEPTEMBER 2014
VADER VAN DEZE WET IS LUC GOUTRY, VADER VAN DEZE WET IS LUC GOUTRY, 
GEWEZEN PARLEMENTARIËRGEWEZEN PARLEMENTARIËR
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DE BESTAANDE STATUTEN WORDEN VERENIGD DE BESTAANDE STATUTEN WORDEN VERENIGD 
IN EEN NIEUWE REGELGEVING WAARIN IN EEN NIEUWE REGELGEVING WAARIN 
RECHTSBESCHERMING VOORZIEN WORDT, RECHTSBESCHERMING VOORZIEN WORDT, 
NIET ENKEL VOOR HET BEHEER VAN GOEDEREN, NIET ENKEL VOOR HET BEHEER VAN GOEDEREN, 
MAAR OOK VOOR DE PERSOON ZELFMAAR OOK VOOR DE PERSOON ZELF

zijn. Bij voorkeur worden de ouders 
of een van beide ouders aangesteld, 
de echtgenoot of wettelijk samen-
wonende, de persoon met wie feite-
lijk een gezin wordt gevormd, de per-
soon die instaat voor de dagelijkse 
zorg, een private of openbare stich-
ting. De bestuurs- of personeelsleden 
van de instelling waar de persoon 
verblijft kunnen geen bewindvoerder 
zijn.

Naast de bewindvoerder wordt ook 
een vertrouwenspersoon aangesteld. 
Die ondersteunt de beschermde 
persoon, overlegt met de bewind-
voerder en ontvangt alle info. Hij 
kan indien nodig aan de alarmbel 
trekken. De vertrouwenspersoon 
kan aangewezen zijn door de be-
schermde persoon. Er zijn meerdere 
vertrouwenspersonen mogelijk. 
Iemand van de instelling kan vertrou-
wenspersoon zijn. Als een ouder be-
windvoerder is, kan niemand tot en 
met de tweede graad (bijvoorbeeld 
de andere kinderen) vertrouwensper-
soon zijn.   

ProcedureProcedure
De aanvraag voor  bewindvoering 
kan gebeuren vanaf de leeftijd van 
17 jaar, indien vaststaat dat bij 
meerderjarigheid de voorwaarden 
van bescherming er zullen zijn. De 
bescherming treedt in werking vanaf 
de meerderjarigheid.

Er wordt een verzoekschrift inge-
diend bij de vrederechter. Dit ver-

zoekschrift dient uitgebreide infor-
matie te bevatten over de familiale, 
morele en materiële leefomstan-
digheden. Ook het vereiste medi-
sche verslag is veel uitgebreider dan 
vroeger. Het verslag mag niet ouder 
zijn dan 15 dagen.

De Koning heeft modeldocumenten 
bepaald, deze kunnen opgevraagd 
worden in het vredegerecht.

De procedure duurt ongeveer vier 
weken en is kosteloos. Bij een per-
soonlijk huisbezoek door de vrede-
rechter ter kennisname van de 
situatie, dienen enkel diens verplaat-
singskosten te worden betaald.

InwerkingtredingInwerkingtreding
Bij meerderjarigen met het huidige 
statuut van voorlopige bewindvoe-
ring, zal de omzetting automatisch 
gebeuren naar bewind over goederen 
twee jaar na inwerkingtreding van 
deze wet op 1 september 2014. Twee 
jaar na de omzetting is een evaluatie 
verplicht.

Bij meerderjarigen met het statuut 
‘verlengde minderjarigheid’ zal de 
automatische omzetting gebeuren 
vijf jaar na inwerkingtreding. Twee 
jaar na de omzetting is een evaluatie 
verplicht.

Bron: voordracht van Walter Niewold, 
vrederechter te Hasselt.

(Marijke Van den Berghe)
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‘Music for Life’ is volop aan de gang – of misschien net afgelopen – als 
u deze gazet in de bus krijgt. Voor het eerst zijn we als Belgische Rett 
Syndroom Vereniging vzw geregistreerd als ‘goed doel’ bij dit jaarlijkse 
winterbenefi et georganiseerd door Studio Brussel. Wie een actie opzet, 
kan dus kiezen voor onze vereniging als begunstigde. 

Belfi us zamelt in het kader van Music for Life geld in voor een aantal 
vzw’s waarin eigen medewerkers geëngageerd zijn. Ook onze Rett syn-
droom vereniging staat op dat lijstje. Er werden diverse acties gepland, 
waaronder een stair run, winter garden party, taartenverkoop, ...

Een actie die ons bij het ter perse gaan al bekend is, is Belfi us 4 ArtBelfi us 4 Art, een 
initiatief waarbij werknemers van Belfi us zelfgemaakte kunst (schilderij-
en, kant, foto’s, sculpturen, ...) verkopen ten voordele van onze verenig-
ing. Waarvoor onze hartelijke dank!

We houden u op de hoogte!

Music for RettMusic for Rett
De warmste week van Vlaanderen,De warmste week van Vlaanderen,
dit jaar ook voor Rett!dit jaar ook voor Rett!
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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 2014 tot 31 december 2015, aangevuld 
met correcte informatie over de toegezegde tegemoetkomingen vanwege 
andere instanties (zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap, het ziekenfonds, ...).

 → De schriftelijke aanvraag dient, vergezeld van de nodige documenten, 
 gericht te worden aan de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw, Lil 26, 
2450 Meerhout. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden.

 → De aanvraag moet binnen zijn voor 31 december 2015.

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 19 JUNI TOT 5 DECEMBER 2014LIJST GIFTEN 19 JUNI TOT 5 DECEMBER 2014
ACHTEN-BOBBAERS, GENKACHTEN-BOBBAERS, GENK
BELLIS-VANZURPELE, OVERHESPENBELLIS-VANZURPELE, OVERHESPEN
BERGHGRACHT-HAENTJENS, EKSAARDEBERGHGRACHT-HAENTJENS, EKSAARDE
BOBBAERS-SEURS, ZUTENDAALBOBBAERS-SEURS, ZUTENDAAL
BOBBAERS HUBERT-BEULS MARIE JOSEE, ZUTENDAALBOBBAERS HUBERT-BEULS MARIE JOSEE, ZUTENDAAL
BRIGANTI VICENZO, GENKBRIGANTI VICENZO, GENK
CELEN WALTER, ANTWERPENCELEN WALTER, ANTWERPEN
COOLEN JEAN, EKERENCOOLEN JEAN, EKEREN
DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM-BEISEMDE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM-BEISEM
DE MUYNCK PATRICIA, ZANDHOVENDE MUYNCK PATRICIA, ZANDHOVEN
DE ROO MARC-MARTENS RITA, SLEIDINGEDE ROO MARC-MARTENS RITA, SLEIDINGE
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEMDE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DE VUYST-BAETENS, WETTERENDE VUYST-BAETENS, WETTEREN
DEHAEMERS-DEWULF, LISSEWEGEDEHAEMERS-DEWULF, LISSEWEGE
DEMAN DANIEL-LECOMPTE DANIELLE, AARTRIJKEDEMAN DANIEL-LECOMPTE DANIELLE, AARTRIJKE
DUPONT KAREL, BEVEREN-WAASDUPONT KAREL, BEVEREN-WAAS
GABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURSGABRIELS MARC-SCHMITTE MARTINE, PUURS
GEUTJENS JAAK, OVERPELTGEUTJENS JAAK, OVERPELT
GOETHALS-BAETEN, ZWIJNAARDEGOETHALS-BAETEN, ZWIJNAARDE
HOOGEWIJS-VRUGTERMAN, MEISEHOOGEWIJS-VRUGTERMAN, MEISE
HOS GEMMA, LANAKENHOS GEMMA, LANAKEN
KIWANIS AALST, AALSTKIWANIS AALST, AALST
LIBENS-POELMANS, GENKLIBENS-POELMANS, GENK
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIKMAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MERTENS GUIDO, DILBEEKMERTENS GUIDO, DILBEEK
MOUSTIE MARCEL, WETTERENMOUSTIE MARCEL, WETTEREN
NIJS-KALOGRIAS, GENKNIJS-KALOGRIAS, GENK
NOUWEN ANNIE, HOUTHALEN-HELCHTERENNOUWEN ANNIE, HOUTHALEN-HELCHTEREN
OSTYN  MARGOT, MENENOSTYN  MARGOT, MENEN
PEETERS PAUL, SCHILDEPEETERS PAUL, SCHILDE
STEVENS GODELIEVE, BRUGGESTEVENS GODELIEVE, BRUGGE
STOCKMAN-VANDERHEYDEN, DESTELBERGENSTOCKMAN-VANDERHEYDEN, DESTELBERGEN
TIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAALTIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAAL
VAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEKVAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEK
VAN MIERLO PIET-VAESEN BERNADETTE, HAMONT-HACHELVAN MIERLO PIET-VAESEN BERNADETTE, HAMONT-HACHEL
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEMVAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN ZWAM HENDRIK-VERHEYE MARLEEN, ZWIJNAARDEVAN ZWAM HENDRIK-VERHEYE MARLEEN, ZWIJNAARDE
VANDERSCHRIK-WOUTERS, ASSEVANDERSCHRIK-WOUTERS, ASSE
VLIEGEN PAUL, GENKVLIEGEN PAUL, GENK
VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDEVROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE

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 FISCAAL AFTREKBAARVANAF 40 EURO IS UW GIFT FISCAAL 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)



39.ponsors

VANAF 40 EURO IS UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR

We kunnen elke donatie, groot en klein, heel goed gebruiken 
voor het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van 
publicaties, het onderhoud van de website, het bemannen 
van een e-mailpunt en het realiseren van alle wensen die nog 
op ons verlanglijstje staan om Rett gezinnen beter te kunnen 
helpen, om kennis over het Rett syndroom te verspreiden.

We hebben een kant-en-klaar dossierdossier voor wie potentiële 
sponsors wil benaderen. Wie zelf iets wil organiseren, kan bij 
ons foldersfolders en bannersbanners krijgen om de actie te ondersteunen. 
Alle vragen worden beantwoord op brsv@rettsyndrome.bebrsv@rettsyndrome.be

Wij zijn blij met elk initiatief!Wij zijn blij met elk initiatief!

Kiwanis AalstKiwanis Aalst

Ook iets doen?Ook iets doen?

Ook dit jaar hielpen de Kiwanis Aalst ons en anderen op een kunstige 
manier. Op hun Late Summer Night Dinner werd het kunstwerk ‘De 
drie Gratiën’ door André en Gilles Van Schuylenbergh verkocht in 128 
afzonderlijke stukjes. Elk stukje was vergezeld van een certifi caat van 
echtheid, getekend door de kunstenaars. Met deze en andere acties ver-
zamelen de Kiwanis Aalst elk jaar een mooie som die ze verdelen onder 
diverse liefdadigheidsverenigingen.

Onze vereniging kan sinds jaren op de milde steun van deze service-club 
rekenen. Dit jaar mochten Marijke en ik een mooie cheque van 2500 
euro in ontvangst nemen. De heer Rik Van Lautem, die ons had uitgeno-
digd en die onze vereniging een zeer warm hart toedraagt, kon op die 
avond helaas niet aanwezig zijn wegens ziekte. Zijn familie heeft ons 
goed opgevangen en ook de voorzitter van de Kiwanis Aalst, Hans Ver-
hoye, deelt het enthousiasme en de gedrevenheid voor het bevorderen 
van het welzijn van onze Rett meisjes.

Hartelijk dank!

(Hugo Pilate)



40.

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


