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Beste VriendenBeste Vrienden

Het is niet nieuw en toch went het niet. De idee dat onze 
dochters zoveel meer willen en vaak ook kunnen zeggen 
dan we ooit dachten, laat mij niet meer los. Het beheerste 
de laatste maanden mijn hoofd, mijn hart, mijn leven. 

Er is dan ook veel veranderd de laatste maanden. We zijn 
zo hard gegaan voor de kansen die een spraakcomputer 



3.ls vertelt
Lotte en haar Rettgenootjes zou kunnen geven. We hebben een campagne 
opgezet om centen in te zamelen, maar vooral om de wereld rondom ons mee 
te overtuigen van het kunnen van onze dochters en van de kansen die ze 
verdienen. Een boodschap die we willen uitdragen naar onze eigen kleine 
leefwereld, naar de omkadering in de scholen en instellingen waar onze 
dochters verblijven, én naar het beleid. Onze dochters verdienen het dat we in 
hen geloven, hen vertrouwen geven en er voor gaan. 

Ik kijk er naar uit om in onze Vereniging en in deze Gazet de zoektocht, de 
succesverhalen, de resultaten te volgen van die spraakcomputers in ons leven. 

Wat gaan ze betekenen in het leven en de ontwikkeling van onze jongste Rett 
meisjes die al heel vroeg de kans gaan krijgen om de spraakcomputer te 
integreren in hun therapie, ontwikkeling, opgroeien? Wie weet tot waar hen dit 
brengt. Wat zal het kunnen betekenen in het leven van onze oudere Rett 
dames, die pas later in hun leven deze manier van communicatie ontdekken? 
In Vlaanderen staan we nog maar aan het begin van deze communicatieweg, 
maar de warme contacten die we hebben met gezinnen in Nederland, 
stemmen ons hoopvol ... Je leest hier veel meer over in deze Gazet.

Mooi om zo hoopvol het nieuwe jaar in te gaan. Dit is ook het ideale moment 
om voornemens te maken. Heel vaak zijn het die nieuwjaarsvoornemens die 
als eerste sneuvelen … en toch ga ik het weer doen. Een heel concreet 
voornemen deze keer.

Ik zeg al lang dat ik het niet gezond vind dat een vereniging te lang getrokken 
wordt door dezelfde persoon, en dat het bijgevolg tijd is om het roer door te 
geven. 

Elf jaar hou ik het roer van onze Rett vereniging in handen, probeer ik richting 
te geven en er voor te gaan. Dat doe ik niet alleen, maar met een betrouwbaar 
en goed bestuur. Het is tijd nu voor een nieuwe kapitein aan dit boeiende roer. 
Want boeiend en uitdagend is het echt wel. We zijn een warme vereniging, een 
groep die streeft naar (meer)waarde, die mensen met een Rett dochter of zoon 
wil helpen en ondersteunen met info, visie, informatie en activiteiten. We 
brengen mensen samen en willen er zijn voor elkaar. En dat maakt het 
engagement lichter want je krijgt er veel voor terug.

We gaan de komende maanden samen met het bestuur bekijken hoe we mijn 
opvolging gaan organiseren zodat we dit in april op de familiedag kunnen 
communiceren. Ik ben zeker niet van plan om mij volledig terug te trekken, 
maar enkel om een stapje opzij te zetten en iemand anders de regie in handen 
te geven. Heel graag werk ik ook na april 2016 mee aan het uitbouwen van 
initiatieven en campagnes, aan de toekomst van onze Rett Vereniging.

Ik wens jullie allemaal een boeiend, gezond, communicatief jaar met veel 
plezier, niet te veel zorgen en liefde in overvloed. 

Lieve groet
Els
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First Things FirstFirst Things First

RETTRETT AGENDA AGENDA

Casa AmetzaCasa Ametza

30 januari 201630 januari 2016
Gastronomische winterwandeling voor alle Rett ouders, 
zonder kinderen. Dit jaar verkennen we Mechelen. Alle 
ouders krijgen een uitnodiging met de post.

16 april 201616 april 2016
Jaarlijkse familiedag in het Gielsbos. Alle Rett gezinnen van 
harte welkom. Houd deze datum vrij!

13 tot en met 17 mei 201613 tot en met 17 mei 2016
Rett Wereldcongres in Kazan (Rusland). Informatie op 
http://rettsyndrome.ru/english (zie ook pagina 11)

Vakantiehuisjes voor gezinnen met een zorgnoodVakantiehuisjes voor gezinnen met een zorgnood

Casa Ametza betekent letterlijk ‘droomhuis’ in het Baskisch en is gelegen Casa Ametza betekent letterlijk ‘droomhuis’ in het Baskisch en is gelegen 
in Brasschaat. Op het domein zijn zes ruime vakantiehuisjes te huur voor in Brasschaat. Op het domein zijn zes ruime vakantiehuisjes te huur voor 
gezinnen van vier tot zes personen. Elk huisje heeft een eigen terras met gezinnen van vier tot zes personen. Elk huisje heeft een eigen terras met 
voldoende privacy en toegang tot de grote, gezamenlijke tuin.voldoende privacy en toegang tot de grote, gezamenlijke tuin.

Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en de verschillende huizen, waarvan een Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en de verschillende huizen, waarvan een 
met ligbad en tillift, zijn aangepast aan specifi eke noden, met ligbad en tillift, zijn aangepast aan specifi eke noden, 

Casa Ametza werkt samen met lokale zorgverstrekkers. Bij het boeken kan je Casa Ametza werkt samen met lokale zorgverstrekkers. Bij het boeken kan je 
aangeven of je nood hebt aan verpleging, kine, ... en die zorg wordt dan geor-aangeven of je nood hebt aan verpleging, kine, ... en die zorg wordt dan geor-
ganiseerd door de zorgcoördinator.ganiseerd door de zorgcoördinator.

Naast zorgverlening biedt Casa Ametza ook uitstappen en activiteiten aan, Naast zorgverlening biedt Casa Ametza ook uitstappen en activiteiten aan, 
eventueel begeleid door vrijwilligers.eventueel begeleid door vrijwilligers.

Meer info op http://casa-ametza.beMeer info op http://casa-ametza.be

In
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6. Inte

Paul verteltPaul vertelt

Hoe geraak je op een Rett congres in 
Rome? In mijn geval stapte ik op de fi ets 
naar het station van Leuven en nam daar 
de trein richting Zaventem. Aan de inkom-
hall van de nationale luchthaven ont-
moette ik Hugo Pilate die met de trein 
vanuit Antwerpen was afgereisd. We 
hadden enkel handbagage bij, zodat we 
maar een uurtje voor de vlucht ter plaat-
se moesten zijn. Uiteindelijk hebben we 
nog anderhalf uur langer moeten wachten 
wegens een vertraging. Het vliegtuig zat 
volledig vol en ik kreeg mijn plaats toe-
gewezen op de achterste rij tussen, wat 
later bleek, twee uitgewezen asielzoekers 
die moesten blijven zitten in Rome voor 
een transfervlucht. Op de andere achter-
ste rij zaten zwart geklede federale 
agenten met een geboeide gevangene …

We landden heelhuids op Fiumicino en 
namen daar de trein richting Rome naar 
het eindstation Termini. Het was donder-
dagnamiddag en het congres startte pas 
op vrijdagmorgen, zodat we de resterende 
uren konden spenderen om Rome te 
verkennen. We deponeerden onze bagage 
in het depot op het station en stapten het 
antieke Rome binnen. En we deden wat 
zowat elke toerist doet in Rome: de Sint- 
Pietersbasiliek bezoeken. Een paar dagen 
voor Allerheiligen stonden op het Sint-
Pietersplein al massa’s stoelen en twee 
reuzenschermen te wachten op de eucha-
ristieviering met paus Franciscus. Later, 
bij de Aperol Sprits in een hippe cocktail-
bar, kregen we zoveel tapas dat we niet 
meer hoefden te dineren. En van de 

rekening van 16 euro vielen we achter-
over, in positieve zin dan.

Met een taxi reden we naar het congres-
hotel, waar bleek dat onze inschrijving 
niet gekoppeld was aan drie overnach-
tingen, terwijl we dat online wel zo had-
den gereserveerd. Terug de taxi in naar 
een ander hotel van dezelfde groep, zo 
bereikten we ons bed voor de aftrap van 
het congres ’s anderdaags.

Het congres werd georganiseerd door 
Airett, de Italiaanse vereniging van ouders 
met kinderen met het Rett syndroom. 
Gedurende deze driedaagse waren een 
dertigtal Rett meisjes aanwezig met 
daarnaast heel wat ouders, artsen, onder-
zoekers en therapeuten. Airett bestaat 25 
jaar, sinds 1990, met als motto ‘Hart en 
Zorg’. Je zag de Italianen dan ook met 
veel passie voor hun Rett meisjes zorgen.

Het congres vond plaats in een statig 
hotel even buiten het centrum van Rome, 
voorzien van grote zalen, vergaderruimtes 
en eetgelegenheden.

De inhoud werd opgesplitst in twee delen, 
de basale wetenschappen enerzijds, 
therapie en zorg anderzijds. De lezingen 
werden in twee zalen gehouden, waarbij 
een koptelefoon met simultaanvertaling 
naar het Engels voorhanden was bij de 
Italiaanse sprekers. In een openluchtpatio 
kon je tijdens de pauzes koffi  e, thee en 
versnaperingen nuttigen, ideaal ook om 
een frisse neus te halen en even van de 
zon te genieten.

Europees RETT Congres in RomeEuropees RETT Co
30 oktober tot 1 november 201530 oktober tot 1 november 2015

Bestuursleden Paul Heymans en Hugo Pilate dompelden zich onder, Bestuursleden Paul Heymans en Hugo Pilate dompelden zich onder, 
proefden de sfeer, en delen hun ervaringen met ons. proefden de sfeer, en delen hun ervaringen met ons. 
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Bij de verschillende sprekers merk je dat 
er geen baanbrekend nieuws te rapen valt 
en er maar een langzame vooruitgang is. 
Op het bekende MECP2 gen wordt onder-
zoek verricht naar het eiwit, hoe en waar 
er teveel of te weinig is. Er wordt onder-
zoek gedaan naar de inactivatie van het 
X-chromosoom, en waarom het andere, 
goede X-chromosoom er niet in slaagt om 
de mankementen van het defecte X-chro-
mosoom op te vangen. Hieruit volgt de 
stap naar gentherapie, waarbij de re-
search zich nog steeds vooral op muizen 
toespitst, ook hier zijn echter maar kleine 
stapjes vooruitgang geboekt. 

Een ander deel van de research richt zich 
op de geneesmiddelen, men zoekt om de 
alertheid en motoriek te verbeteren en 
epilepsie meer onder controle te houden. 
Op geen van deze gebieden valt voorlopig 
groot nieuws te melden, maar je merkt 
wel dat ze er goed mee bezig zijn.

Tussendoor werd de maag meer dan 
verwend met een heerlijk assortiment 
pastagerechten, salades en nagerechten 
in buff etvorm. We waren zeer matig met 
de wijn, want de aandacht mocht ook in 
de namiddag niet verslappen.

De sessies over therapie en zorg werden 
vooral gevolgd door de ouders. Hier 
kunnen we een onderverdeling maken in 
vier grote onderwerpen: scoliose en 
beweging, communicatie en intelligentie, 
emotie en gedrag, en het sociale gedrag. 

Een autoriteit op het gebied van scoliose 
is de Israëlische fysiotherapeut Meir 
Lotan, die ook een boek over dit onder-

werp publiceerde. Hij heeft veel gewerkt 
met Rett meisjes en bekijkt hoe de moto-
riek kan verbeterd en erge scoliose kan 
voorkomen worden. Met veel fotomateri-
aal en video’s toonde hij zowel passieve 
als actieve oefeningen en methodes om 
steun te geven aan de juiste zijde van de 
ruggengraat tijdens lig- en zitposes. Hij 
haalt meisjes actief uit de rolstoel om het 
wandelen op te drijven van een paar 
honderd stappen per dag naar 8000. 
Want Rett meisjes kunnen lui zijn, ze 
zitten graag. Ze moeten echter juist 
gestimuleerd worden om zoveel mogelijk 
te wandelen, zodat de spiermassa het 
toenemende gewicht van het opgroeiende 
meisje kan ondersteunen. 

De achteruitgang in de vierde fase, waar 
hij liever niet over spreekt, kan veroor-
zaakt worden door enerzijds fysieke 
kwalen zoals scoliose, osteoporose, 
overgewicht of een slechte hartlongfunc-
tie en anderzijds emotionele factoren 
zoals een scheiding thuis, ziekte van een 
ouder of een verhuis. Het meisje wordt 
onzeker en bang en daarom is een goede 
dagelijkse therapeutische begeleiding met 
aangepaste oefeningen van groot belang.  

Tijdens de tweede middag stond een 
vergadering gepland van RSE, Rett Syn-
drome Europe, waar we als toehoorder 
België konden vertegenwoordigen. Caro-
line Lietaer werd er als onafhankelijk lid 
verkozen in het bestuur. Profi ciat! 

Heel wat lezingen gingen over communi-
catie, een hot item, en hier zijn de groot-
ste vorderingen gemaakt. De meeste Rett 
meisjes hebben moeite om hun handen 

Europees RETT Congres in Romengres in Rome
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bewust te gebruiken. Gebarentaal, schrij-
ven of aanraken om iets te zeggen is 
zodoende praktisch uitgesloten. Maar ze 
kunnen heel goed en heel gericht kijken. 
Een afgeleide van de positieve communi-
catieresultaten zijn de intelligentieonder-
zoeken bij Rett meisjes. Research in de 
Verenigde Staten en in Israël toont aan 
wat wij als ouders intuïtief al dachten: 
Rett meisjes zijn niet dom. Wat nodig is 
om tot communicatie te komen, de so-
ciale intentie, hebben ze, en hierin onder-
scheiden ze zich van personen met een 
stoornis in het autismespectrum. Er is ook 
onderzocht en bewezen dat ze kunnen 
begrippen leren en onthouden. Ten slotte 
werd ook aangetoond dat Rett meisjes 
kunnen communiceren met hun ogen. En 
dan komt de spraakcomputer met oog-
besturing als een geschenk uit de hemel 
gevallen. 

Zo kon Hugo, met mij als getuige, een 
spelletje spelen op de Tobii waarbij fi -
guurtjes door het gooien met een taart 
worden weggeveegd. Het viel mij op dat 
de ogen snel gekalibreerd zijn en dat 
bewegingen van het hoofd geen belem-
meringen zijn. In een folder wordt uitge-
legd wat de logische leercurve is om in 
zeven stappen tot communicatie te 
komen (zie ook pagina 20). Allemaal vlug 
gezegd en minder vlug geleerd natuurlijk, 
want dit vraagt heel wat training en 
inspanning, zowel van de gebruiker als 
van de begeleider. Maar waar hoop is, is 
zeker een weg!

Allemaal boeiende onderwerpen die 
opnieuw ter sprake kwamen toen Hugo en 

ik achteraf in een gezellig restaurantje 
aan tafel tegenover elkaar zaten. We 
toetsten vanzelfsprekend onze ervaringen 
als vaders van een Rett dochter. En dan 
voel je weer die intense verbondenheid 
die we al tijdens het hele congres er-
vaarden met de andere ouders en hun 
aanwezige Rett dochter. 

Zondag werd het congres afgesloten in de 
vroege namiddag en konden we nog eens 
van het antieke Rome proeven, letterlijk 
met heerlijke pasta’s, en fi guurlijk ons 
2000 jaar terug in de tijd wanend als 
gladiator voor het immense Colosseum. 
De Trevi-fontein stond nog droog na een 
grondige restauratie, de waterkraan zou 
een paar dagen later weer opengedraaid 
worden. En weet u nog, hierin dartelde de 
Zweedse schone Anita Ekberg in Fellini’s 
beroemde fi lm ‘La Dolce Vita’ uit 1960, 
een van de bekendste fi lmscènes aller 
tijden.

Na nog een bezoek aan het Pantheon met 
de opening in de koepel, zochten we ons 
vierde hotel op, wat de nodige variatie 
gaf. Maandag hadden we nog juist de tijd 
voor een stadswandeling en een basiliek-
bezoek voor we richting luchthaven 
vertrokken. 

De herinnering aan de mix van een 
boeiend congres, een mooie stad, de 
lekkere Italiaanse keuken, zonnig weer en 
aangenaam gezelschap, maakten dat we 
meer dan tevreden huiswaarts vlogen.

(Paul Heymans)

Elke deelnemer kreeg een cadeautje, een sleutel met de tekst ‘This Elke deelnemer kreeg een cadeautje, een sleutel met de tekst ‘This 
gift is intended as a symbol of hope: the hope that one day we will gift is intended as a symbol of hope: the hope that one day we will 
succeed in fi nding a key to unlock the door leading to the fi nal cure for succeed in fi nding a key to unlock the door leading to the fi nal cure for 
Rett Syndrome’Rett Syndrome’



9.9.

De impressie van HugoDe impressie van Hugo

Onder het motto ‘Ricerca, Cuore, Cura 
– Research, Heart, Care – Onderzoek, 
Hart, Zorg’ ging het vierde Europese Rett 
Congres door te Rome van 30 oktober tot 
en met 1 november 2015. Tevens werd 
met en tijdens dit congres een feeste lijke 
25ste verjaardag van Airett, onze Itali-
aanse zustervereniging, in de verf gezet.
 
Iedere deelnemer – ouders, wetenschap-
pers, onderzoekers, hulpverleners, 
zorgverstrekkers, ... – kreeg symbolisch 
een sleutel aangereikt: ‘Deze sleutel is 
be doeld als een symbool van hoop. De 
hoop dat we ooit erin slagen de sleutel te 
vinden die de deur opent naar een fi nale 
behandeling voor het Rett syndroom.’
 
Een van de doelen van dit congres is om 
onderzoekers, ouders en therapeuten met 

elkaar in contact te brengen en nieuwe 
samenwerkingsverbanden te smeden. Zo 
zijn er deelnemers uit minstens vijf ver-
schillende onderzoekscentra aanwezig, 
die een netwerk van diverse lopende 
onderzoeken vertegenwoordigen, waarbij 
recente resultaten worden uitgewisseld.
 
We hebben op het einde van het congres 
gesproken met een van deze onderzoe-
kers, een Duits wetenschapper werkzaam 
in een Amerikaans onderzoekscentrum, 
die werkt aan het basisonderzoek op de 
verschillende muismodellen. Zelf komt 
hij bij zijn onderzoek niet rechtstreeks in 
contact met Rett meisjes. Hier op het con-
gres wordt hem heel duidelijk waarom zijn 
onderzoek belangrijk is, hij ziet hier Rett 
meisjes, ontmoet ouders en hulpverle-
ners, ... Ontmoeten geeft energie!
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Horizon 2020Horizon 2020

Update van het Europese beleid omtrent 
zeldzame aandoeningen (Rett syndroom 
valt binnen deze groep).
 
Er is een Europees beleid in opbouw dat 
een oplossing wil bieden bij het behande-
len van zeldzame aandoeningen (er zijn 
zo’n 5000 à 6000 verschillende zeldzame 
aandoeningen). De Ministers van Gezond-
heid van de Europese landen hebben zich 
geëngageerd om nationale plannen te 
ontwikkelen op het vlak van de aanpak 
van zeldzame aandoeningen. Zo wil men 
de capaciteit opbouwen binnen gans Eu-
ropa om hierin vooruitgang te maken.
 
Concrete inhoudConcrete inhoud

• De opmaak van nationale plannen 
en strategieën in de aanpak van 
zeldzame aandoeningen.

• Het opstellen van adequate defi nities 
en een codifi catie.

• De uitbouw van onderzoek naar deze 
groep van aandoeningen.

• De uitbouw van expertisecentra in alle 
landen, die samen een netwerk zullen 
vormen: European Research Networks 
(ERN); er zijn 21 ERN’s in opzet.

• De behandeling over de landgrenzen 
heen faciliteren: Cross Border Health-
care Rights.

• Komen tot een bindende regelgeving 
(Art.12).

• Het verzamelen van de noodzakelijke 
publieke fi nanciering.

 
Dit Europese plan draagt de naam 
HORIZON 2020 en heeft als concrete 
doelstelling om tegen 2020 200 nieuwe 
therapieën op punt te stellen door nieuwe 
methodologieën uit te proberen en uit te 
wisselen tussen de ERN’s.

Meer info is te vinden op de website van 
IRDIRC en Rare Best Practices. 

Fundamenteel wetenschappelijk onder-Fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek door Harrison Gabel (Washington zoek door Harrison Gabel (Washington 
University Medical School)University Medical School)

Deze onderzoekers zijn op zoek naar 
een mogelijk herstel van het MeCP2-gen. 
Gabel brengt in de voordracht naar voor 
dat er vooruitgang is in het ‘verstaan’ van 
het MeCP2-gen en het mechanisme in de 
genetische regulatie bij MeCP2.

Uiteraard zijn er verschillen in de bena-
dering bij de studie in het labo (in vitro) 
tegenover die in de realiteit bij onze 
dochters (in vivo). Maar de in vitro-studie 
op muismodellen kan bruikbaar mate-
riaal opleveren. Zij stellen een verschil 
vast tussen lange genen en korte genen, 
en zoeken naar het mechanisme dat de 
genen verlengt die tot het Rett syndroom 
kunnen leiden. De stof MCA, die vereist 
is voor de regulatie van MeCP2, geniet 
hierbij hun bijzondere aandacht.

Ze willen de over- en onder-expressie van 
de lange genen onder controle krijgen en 
ze zoeken naar de mogelijkheden om tot 
een ‘rebalancing’ te komen. Vraag is: is 
rebalancing mogelijk?

Ze hebben een behandeling met TOPOTE-
CAN onderzocht. Dit product helpt om bij 
sommige lange genen de over-expressie 
te onderdrukken in cellen met te weinig 
MeCP2. Er is dus geen algemeen resul-
taat, mede door het feit dat er in het 
lichaam een samenwerking is tussen veel 
verschillende stoff en. Maar er is progres-
sie.

(Hugo Pilate)

(In een volgende editie brengen we een 
verslag van Hugo Pilate over de lezing 
van Dr. Sarojini Budden.)

Inter
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RETT WereldcongresRETT Wereldcongres

Vrijdag 13 tot dinsdag 17 mei 2016Vrijdag 13 tot dinsdag 17 mei 2016
Kazan, RuslandKazan, Rusland

nationaal

Dit achtste Rett wereldcongres wordt georganiseerd door de Russische Rett 
Syndroom Vereniging. Naast wetenschappers en specialisten, zijn ook ouders 
en familieleden van Rett patiënten heel welkom. Er worden speciale sessies en 
workshops voor ouders voorzien.

Het scientifi c committee bestaat uit internationaal gerenommeerde Rett re-
searchers en specialisten zoals Angus Clarke, Meir Lotan en Laurent Villard. 
Uit ons eigen taalgebied zijn Leopold Curfs en Eric Smeets van het Maastricht 
University Medical Center vertegenwoordigd.

De congrestalen zijn Engels en Russisch. Het volledige programma zal een 
maand voor datum beschikbaar zijn. Alle informatie vind je op
http://www.wrsc2016.ru/en/

TussenkomstTussenkomst
voor ouders die een internationaal voor ouders die een internationaal 
RETT congres willen bijwonenRETT congres willen bijwonen
De Belgische Rett Syndroom Vereniging komt tussen in de kosten als De Belgische Rett Syndroom Vereniging komt tussen in de kosten als 
ouders van onze vereniging een internationaal Rett gebeuren willen bij-ouders van onze vereniging een internationaal Rett gebeuren willen bij-
wonen. wonen. 

De precieze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dos-De precieze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dos-
sier. Ouders die bijvoorbeeld willen deelnemen aan het Rett Wereldcon-sier. Ouders die bijvoorbeeld willen deelnemen aan het Rett Wereldcon-
gres in Rusland, kunnen een aanvraag indienen op basis van de ge-gres in Rusland, kunnen een aanvraag indienen op basis van de ge-
schatte kosten van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Een schatte kosten van vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Een 
percentage daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een percentage daarvan zal terugbetaald worden na het indienen van een 
kopie van de facturen en een bewijs van aanwezigheid.kopie van 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
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Ik nam mijn moeder op sleeptouw naar het Nederlandse symposium in Houten bij 
 Utrecht, want zo’n lange rit alleen is saai, en een grootmoeder is evenzeer betrokken 
partij als het over het syndroom van haar kleindochter gaat.

Ik had ons online ingeschreven voor drie workshops – een keuze uit een tiental – en het 
inschrijvingsgeld betaald via een internationale overschrijving. Moeilijk is het dus niet, 
en het is als Belgische ouder wel degelijk de moeite waard om er bij te zijn.

De Nederlandse Rett symposia worden steeds georganiseerd in een statig viersterren 
hotel te Houten, met aangepaste voorzieningen om lezingen bij te wonen in een grote 
zaal, workshops in kleinere lokalen, en een lunch in een mooi restaurant.

De ochtend begon met een presentatie over de werking van het Rett Expertise Cen-
trum Maastricht. Je merkt goed dat hier een voltallig en deskundig specialistenteam 
de koppen bij elkaar steekt om nieuwe inzichten en ontwikkelingen vast te stellen over 
het Rett syndroom. Zo werd er aandacht besteed aan voeding en groei bij Rett meisjes. 
De voornaamste conclusies zijn om regelmatig de voeding en de groei van je kind te 
evalueren, na te kijken wat je kind nodig heeft (voedingscentrum.nl) en regelmatig te 
overleggen met je arts en / of diëtist.

Na een koffi  ebreak kwam de eerste ronde ‘Rett Café’ aan bod. Ik koos voor ‘Juridische 
en fi scale aspecten bij 18+’, iets om bij stil te staan met mijn 16-jarige dochter Bo in 
het achterhoofd. Een advocate besprak de juridische consequenties wanneer een kind 
de leeftijd van 18 jaar bereikt, dus meerderjarig wordt. Vanaf dat moment wijzigen een 
aantal essentiële zaken. Nu is het Nederlandse recht verschillend van het Belgische, bij 
ons is sinds 1 september 2014 de nieuwe wetgeving ‘beschermingsmaatregelen’ een 
feit. De statuten ‘verlengde minderjarigheid’ of ‘voorlopige bewindvoering’ verdwijnen, 
zodat er enkel nog sprake is van ‘bewindvoering’. De vrederechter neemt een beslis-
sing ‘op maat’. Voor personen die al langer het statuut van verlengde minderjarigheid 
of voorlopige bewindvoering toegekend kregen, is een overgangsperiode voorzien 
(meer info: gezinenhandicap.be).

Na de zeer verzorgde lunch met uitgebreid buff et volgden nog twee workshops.
Het eerste betrof ‘Scheiden woon / zorg en ouderinitiatieven’. Ook hier merk je de 
trend dat steeds meer ouders ervoor kiezen om zelf een wooninitiatief voor hun kind 
te starten. Wat als positief wordt ervaren, zijn de eigen regie en de grote mate van in-
vloed op de woning(bouw), de sfeer die er heerst en de gewoonten die ontstaan in het 
huis. Tevens heb je de mogelijkheid om zelf een zorgverstrekker te contracteren, en 
eventueel ook dit contract te beëindigen. Wat zijn de nadelen? Zo’n woonzorgproject 
zelf op poten zetten vraagt veel energie, doorzettingsvermogen, tijd en geld. Je moet 
het eens worden en blijven met de anderen waardoor een grote emotionele betrokken-
heid ontstaat. En je moet rekening houden met veel regelgeving en bureaucratie. Ten 
slotte vermelden we enkele succesfactoren. Zoals bij elke goede onderneming is een 

Nederlands symposiumNederlands sympo
Dagelijks leven met RETT, 6 november 2015Dagelijks leven met RETT, 6 novem
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sterk en koersvast bestuur 
nodig. Je moet kwalitatieve 
medewerkers en een mana-
ger / teamleider hebben die 
goed overleg plegen. Er moet 
solidariteit onder de deelne-
mers / budgethouders zijn 
en een commitment van alle 
ouders. Het initiatief moet 
voldoende groot zijn om te 
kunnen fi nancieren en er 
moet voldoende vertrouwen 
in elkaar zijn om echt samen 
te werken.

Van de volgende workshop 
sprak de titel mij aan: ‘Durf 
te dromen’. Het was een 
enthousiaste inspiratiesessie 
van een koppel dat samen 
vijf kinderen heeft, waarvan 
de oudste lijdt aan het Rett 
syndroom en de jongste aan 
het syndroom van Down. Hun eigen droom ontsproot aan het besef dat hun dochters 
niet samen met hun zoontjes naar de kinderopvang konden. Vanuit die gedachte zijn 
ze in 2009 begonnen met Bzzzonder, een plek waar kinderen blij van worden en waar 
iedereen welkom is. Zo kan iedereen met elkaar opgroeien. Niet alleen belangrijk voor 
kinderen die extra zorg vragen, ook andere kinderen worden sociaal geïntegreerd. Ze 
stappen uit de vaste maatschappelijke kaders en willen iedereen uitdagen om samen 
met hen te blijven dromen. Kennelijk bleken heel wat ouders vragende partij, want 
inmiddels zijn er al 15 locaties.

En zo liep deze inspiratievolle dag stilaan ten einde. Er werd nog een Rett Masterthesis 
prijs ter waarde van 2500 euro uitgereikt aan een jonge Nederlandse student-onder-
zoeker die aan de Yale universiteit Rett celonderzoek verricht.

Tijdens de ‘borrel’, Nederlands voor een glas wijn met gefrituurde hapjes, praat ik nog 
even bij met een aantal Rett moeders en met dokter Smeets. Daarna keren we met 
een goedgevulde goodiebag tevreden en geïnspireerd huiswaarts.

(Paul Heymans)

Nederlands symposiumsium
Dagelijks leven met RETT, 6 november 2015ber 2015
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Eye ControlEye Control

Jana deel 4: de laatste loodjesJana deel 4: de laatste loodjes
(Vervolg van de artikels in Rett Gazet 43,  
44 en 45, telkens op pagina 10.)

Onze aanvraag voor terugbetaling van de 
Tobii is eind juni eindelijk opgestuurd naar 
het VAPH. Dan beginnen we aan de laat-
ste fase in ons aanvraagverhaal en zoals 
het spreekwoord zegt: ‘de laatste loodjes 
wegen het zwaarst’. Dat is hier zeker ook 
het geval.  

Gelukkig hebben we de afl eiding van een 
zalige zomer, maar begin september be-
gint het weer te kriebelen en kijk ik elke 
dag vol ongeduld in de brievenbus, wach-
tend op ‘de brief’. Half september is mijn 
geduld op en neem ik telefonisch contact 
op met het VAPH. Gelukkig maar, want 
van de medewerker aan de telefoon kreeg 
ik het geruststellende en fantastische 
nieuws dat onze aanvraag door de Pro-
vinciale Evaluatiecommissie was behan-
deld en goedgekeurd. Ik kreeg van hem 
ook meteen de datum mee waarop onze 
aanvraag verder behandeld zou worden 
door de Bijzondere Bijstandscommis-
sie (BBC) en de vermelding dat we twee 
tot drie weken daarna ‘de brief’ mogen 
verwachten. 

Onze aanvraag werd op 24 september 
door de BBC behandeld en op 13 okto-
ber krijgen we met de post het fantas-
tische nieuws dat onze aanvraag werd 
goedgekeurd. We kunnen ein-de-lijk onze 
Tobii bestellen en hij wordt volledig terug-
betaald! Een kleine noot: de Tobii wordt 
standaard geleverd met een gsm-toestel 
en dit wordt niet vergoed door het VAPH 
(waarde 55,39 euro). Verder hebben we 
beslist, in samenspraak met Rozemie – 
Jana’s logopediste – om de Tobii-I15 te 
bestellen, dit betekent een kleine opleg 

omdat we een aanvraag hadden inge-
diend voor de Tobii-I12. Het scherm van 
de I15 is groter en Rozemie had de indruk 
dat dit voor Jana beter was (er was een 
demo van de Tobii-I15 in de Eglantier, 
het dagcentrum van Jana, dus konden we 
vergelijken).

Ik ben echt ontzettend blij en opgelucht, 
nog geen twee seconden nadat ik de brief 
opende, hang ik al aan de lijn met Roze-
mie om haar het goede nieuws te melden 
en om direct de praktische kant te rege-
len. Omdat Rozemie vaker contact heeft 
met Antonique van HMC, zal zij de bestel-
ling verder regelen. Antonique had het 
verschrikkelijk druk, onder andere met 
de organisatie van de studiedag van HMC 
(zie p. 16). De bestelling wordt uiteindelijk 
de dag na die studiedag geplaatst. 

Op de studiedag heb ik even laten val-
len dat Jana op 18 november jarig is en 
dat het leuk zou zijn als ze dan haar Tobii 
zou krijgen. Ik heb weinig hoop dat dit zal 
lukken, maar op maandag 16 november is 
het toch zover. Maandag is eigenlijk Jana’s 
vrije dag, maar we trekken met veel 
plezier om 10 uur naar de Eglantier waar 
we een afspraak hebben met Rozemie, 
Antonique en onze eigen Tobii.

Twee jaar nadat ik voor de eerste keer 
over de computer met oogbesturing 
hoorde, 17 maanden nadat we de eerste 
keer een Tobii hebben uitgeprobeerd en 
11 maanden nadat we beslist hebben 
om een aanvraag tot terugbetaling in te 
dienen, zijn wij nu de zeer trotse eigenaar 
van onze eigenste oogjescomputer. De 
weg was lang, bij momenten frustrerend, 
leerrijk en toch ook wel positief gekleurd. 
Ik zou het zo opnieuw doen, maar ik ben 

... EN VOORAL:
JANA HEEFT ER ZIN IN!
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ook zoooooo blij dat het wachten eindelijk 
voorbij is, dat het allemaal gelukt is, en 
dat ik voor even van die frustraties ver-
lost ben.

Ik kijk nu vol goede moed en hoop 
vooruit. Jana heeft al mooie dingen laten 
zien op de Tobii, onze weg zal nog lang, 
mooi en hopelijk ver zijn. Wat we gaan 
bereiken, zal de toekomst uitwijzen. Maar 
elk muizenstapje hebben we dan toch 
maar weer gezet. Of we tot communicatie 
gaan komen of niet, de oogjescomputer 
zal zeker een meerwaarde zijn voor Jana 
en voor ons gezin. Ik merk nu al positief 
resultaat. Samen spelen lukt nu al veel 
beter, vroeger maaide ze al eens met 
haar armen waarbij het speelgoed de 
lucht in vloog, of ze liet de iPad in haar 
enthousiasme vastlopen of je kreeg een 

‘liefdevol’ klopje. Nu heeft ze de kracht 
van haar blik geleerd.

Ons hele gezin is nu ook meer bezig met 
Jana’s blik en er wordt, tot Jana’s vreugde, 
volop vertaald waarop haar blik gericht 
is. We kunnen nu ook al eens samen naar 
een fi lm kijken (Jana was vroeger weinig 
geïnteresseerd in tv, enkel veldrijden kon 
haar boeien). 

Ik realiseer me dat het van ons allen veel 
inspanning zal vragen. Jana zal het niet 
vanzelf leren. We gaan er echt tijd voor 
moeten vrijmaken en elke dag moeten 
oefenen. Maar Ik heb er zin in, Rozemie 
heeft er zin in, papa en de zussen hebben 
er zin in en vooral, Jana heeft er zin in.

(Cindy Daelemans)

... EN VOORAL:... EN VOORAL:
JANA HEEFT ER ZIN IN!JANA HEEFT ER ZIN IN!
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De Tobii, spraakcomputer met oogbesturingDe Tobii, spraakcomputer met 

D

Infodag HMCInfodag HMC
Onder een stralende herfstzon vertrok-
ken Rozemie (Jana’s logopediste) en ik 
op dinsdag 10 oktober om 8 uur richting 
Deinze. Volgens de gps een ritje van 1 
uur en 10 minuten, maar het was heel 
druk die ochtend (drie kleine ongevallen 
en bijbehorende fi les), dus waren we 
maar net op tijd voor het welkomst-
woord van Antonique Di Matteo in onze 
twee landstalen.

Antonique verwelkomde niet alleen 
therapeuten, gebruikers en ouders maar 
ook mensen van het VAPH en de ver-
schillende mutualiteiten. Daarna was het 
woord aan Kaveh Vefagh en Hector 
Minto van Tobii Dynavox. (Zie pagina 
17.)

Ik had Hector Minto reeds gezien en 
gehoord op het Europese Rett congres in 
Maastricht en vond hem toen een boei-
end en gepassioneerd spreker, dus mijn 
verwachtingen waren hooggespannen, 
en hij heeft die ruimschoots ingelost. Je 
beseft dat hij een verkooppraatje moet 
houden over de Tobii, maar daarnaast 
merk je aan elk woord, elke blik, elk 
gebaar hoe groot zijn overtuiging is. Hij 
is er echt van overtuigd dat computers 
met oogbesturing werken voor mensen 
met een beperking. Je voelt dat hij ook 
zelf met deze mensen gewerkt heeft, dat 
hij de moeilijkheden en successen vanuit 
de praktijk kent. En met elk woord en elk 
voorbeeld voelde je ook in de zaal die 
overtuiging groeien. Het enthousiasme 
groeide en elke therapeut kende wel 

enkele kinderen of volwassenen die deze 
technologie zouden kunnen gebruiken.

Na een goed georganiseerde en lekkere 
middagpauze kwam Hector nog even 
aan het woord en iedereen hing weer 
aan zijn lippen. Daarna vertelde Anto-
nique, kort omwille van de tijd, nog 
enkele praktische zaken (hoe een demo 
aanvragen, welke toestellen zijn er ter 
beschikking bij HMC, ...). Ze liet enkele 
beeldfragmenten zien van Tobiigebrui-
kers en van Rozemie Gauquie die vertel-
de over haar ervaringen met de Tobii bij 
kinderen met meervoudige beperkingen. 
Toen was het de beurt aan Leonieke 
Wiertz, die in haar eigen inspirerende 
stijl haar en Marilou’s verhaal vertelde.

Na de sprekers was er de mogelijkheid 
om alle Tobii-toestellen van dichtbij te 
bekijken en zelf uit te proberen. Kaveh, 
Hector, Leonieke en de mensen van HMC 
waren vlot aanspreekbaar voor vragen 
en inlichtingen.

Het was een inspirerende dag. Iedereen 
vertrok enthousiast en bereid om eye 
control uit te testen. Ik heb nieuwe 
dingen geleerd en gezien, dingen die ik 
thuis met Jana ook wel eens wil uitpro-
beren. Benieuwd of zij die ook zo leuk 
zal vinden als ik.

Rozemie en ik hadden op de terugweg 
zeker voldoende gespreksstof!

(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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De Tobii, spraakcomputer met oogbesturingoogbesturing

Presentatie door Presentatie door 
Kaveh Vefagh en Hector MintoKaveh Vefagh en Hector Minto

ossier

De kostprijs van de Tobii spraakcom-
puters met oogbesturing wordt steeds 
lager. Niet omwille van de inzetbaar-
heid van deze toestellen in de wereld 
van mensen met een beperking, maar 
wel omwille van de meer commerciële 
toepassingen ervan, bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een oogbesturings-
systeem om in slaap vallen achter het 
stuur te voorkomen. Autoverzekeraars 
zien ook het nut in van oogbesturings-
sytemen in de auto: bijvoorbeeld waar 
keek je naar vlak voor een ongeluk? …

Uit ervaringen blijkt dat computers 
met oogbesturing al zeer vroeg kunnen 
ingezet worden, het jongste patiëntje 
is 14 maanden oud. Hoe jonger gestart 
wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn, 
zowel op communicatief als op cognitief 
vlak. Bij jonge kinderen zijn de neurolo-
gische aanpasbaarheid en de leerbaar-
heid nog in volle ontwikkeling.

Eigenlijk is de enige voorwaarde om een 
computer met oogbesturing te kunnen 
gebruiken dat men kan focussen, de 
blik bewust kan richten (ook ‘blikrich-
ting’ genoemd). 

Blikrichting is, ook bij een normale 
ontwikkeling, de start van alle com-
municatie. Als er blikrichting is, is er 
communicatie mogelijk. Vandaag wordt 
er eerst naar alle andere hulpmiddelen 
gekeken en pas in laatste instantie naar 

oogbesturingscomputers (vaak omwille 
van de kostprijs) en dit denkpatroon zou 
moeten veranderen. Elke persoon, elk 
kind heeft recht op communicatie. Wie 
kan communiceren heeft sociale con-
tacten, hoort erbij, ontwikkelt cognitief, 
...

HOE WERKT HET CONCREET?HOE WERKT HET CONCREET?

Ons visuele beeld bedraagt 220°. Dat 
blikveld kunnen we onderverdelen in 
drie subvelden: de focus (hier zien we 
zeer scherp), een gebied daar omheen 
waar we minder details zien, en ten 
derde het perifere beeld dat wazig is, 
maar waar we wel nog beweging zien.

Het focale gebied is beperkt in opper-
vlakte, maar levert meer dan 50% van 
alle visuele informatie. Het is dan ook 
die focus die we bij de eye gaze gaan 
gebruiken. 

Hoe vind je je focus?Hoe vind je je focus? 
Houd je duim op een armlengte afstand: 
dit kleine gebiedje is je focus (scherp 
gedetailleerd beeld), rondom zie je nog 
wat waziger beeld en in je ooghoeken 
kan je enkel bewegingen waarnemen.

Als we kijken, zijn onze ogen constant 
in beweging, ze springen van hier naar 
daar (ook bijvoorbeeld bij het lezen). 
Kijken is een vrij passieve, onbewuste 

DE ENIGE VOORWAARDE OM EEN COMPUTER DE ENIGE VOORWAARDE OM EEN COMPUTER 
MET OOGBESTURING TE KUNNEN GEBRUIKENMET OOGBESTURING TE KUNNEN GEBRUIKEN
IS DAT MEN DE BLIK BEWUST KAN RICHTENIS DAT MEN DE BLIK BEWUST KAN RICHTEN
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actie. Het gebeurt gewoon. Daarom 
is het gebruik van de computer met 
oogbesturing zo vermoeiend: onze 
hersenen moeten leren om anders en 
bewuster om te gaan met de focus, we 
moeten onze blik enkele tellen laten 
stilstaan op een bepaald beeld of woord 
om de oogbesturingscomputer te kun-
nen aansturen.

NootNoot
Eye gaze mislukt bij velen omdat ze on-
middellijk willen starten met kalibreren. 
Dat is een zeer moeilijke opdracht voor 
onze ogen, het heeft training nodig. In 
de beginfase is kalibreren niet belang-
rijk, dat komt pas later, het is beter 
om te beginnen met bewustwording en 
ontspanning.

Onze ogen bestaan uit verschillende 
onderdelen (pupil, cornea, lens, retina, 
zenuw). Voor de eye gaze zijn enkel de 
pupil (bewegend, meetbaar) en de cor-
nea (refl ecterend oppervlak) belangrijk. 

Er wordt een lichtstraal door de cornea 
gestuurd (de weerkaatsing is zichtbaar 
en dus meetbaar). De afstand tussen 
dit punt en de pupil wordt constant ge-
meten, dit geeft de bewegingen van je 
ogen weer, geeft aan waar je naar kijkt. 

De Tobii maakt daarbij gebruik van twee 
technieken – de rode ogen techniek (zie 
fototoestel) en het darkpupil eff ect – om 
een zo accuraat en precies mogelijk 
beeld weer te geven.

Kalibreren is dus wel belangrijk, het 
geeft een zeer goed beeld van de ogen 
van de gebruiker. Ogen zijn bij iedereen 
anders: de focus, de oogbewegingen, de 
stand en de vorm van de ogen, ... ver-
schillen per persoon en de ogen staan 
ook bij niemand helemaal op zelfde lijn.

NootNoot
Het verschil tussen eye tracking en eye Het verschil tussen eye tracking en eye 
control / gaze interactioncontrol / gaze interaction 
Eye tracking geeft enkel weer waar 
de persoon naar kijkt. Bij eye control / 
gaze interaction (of in het Nederlands 
oogbesturing) bestuurt de persoon de 
computer met zijn ogen (selecteren en 
aanklikken).

We werken met het meten van refl ec-
terend licht en met de pupil, dit geeft 
meteen de pijnpunten bij het gebruik 
van eye control aan: brillen, adem-
halingsmaskers, slechte / kapotte / 
droge lenzen of glimmende voorwerpen 

kunnen de weerkaatsing beïnvloeden. 
Mensen met zeer grote of weinig be-
weeglijke pupillen kunnen de oogbe-
sturingscomputer niet gebruiken. (Medi-
catie kan een oorzaak zijn van vergrote 
pupillen, bij twijfel kun je informeren bij 
je arts of een aanpassing van de medi-
catie mogelijk is.)

Wanneer wordt eye control Wanneer wordt eye control 
aangeraden?aangeraden?
Als de persoon minder moeite heeft met 
eye control dan met andere methodes 
(zowel lichamelijk als mentaal), als de 
zelfstandigheid ermee vergroot wordt 
(bijvoorbeeld niet moeten wachten tot 
iemand anders een blad omdraait) en 
als eye control sneller resultaat (com-
municatie, krijgen wat je wil) geeft dan 
andere methodes, wordt de computer 
met eye control aangeraden.

Eye tracking is niet nieuw, er wordt al 
heel lang onderzoek gedaan naar de 
bruikbaarheid van onze blik. Het was en 
is een hele uitdaging om een systeem 
te ontwikkelen dat algemeen bruikbaar 
is. Computers met eye tracking moeten 
eenvoudig te gebruiken en te automa-
tiseren zijn, accuraat en precies, mak-
kelijk het oog van de gebruiker kunnen 
vinden (ook bij (on)willekeurige hoofd-
bewegingen) en verschillende ogen 
(vorm, bril, …) kunnen lezen. Dat is een 
hele uitdaging.

Eye gaze leercurveEye gaze leercurve

1) sensorisch bewustzijn
2) beginnende eye tracking
3) exploreren
4) kiezen
5) beurt nemen
6) communicatie
7) toegang tot sociale media, internet

Als je start met eye gaze moet je een-
voudig beginnen en dan verder op-
bouwen, starten met ontspanning en 
dan evolueren naar communicatie. De 
eye gaze leercurve is een vaardigheids-
opbouwend kader. Het is de bedoeling 
dat je / je kind alle stadia doorlopen. Je 
kunt niet zomaar starten op het com-
municatieniveau, het is nodig om  eerst 
de andere stadia te doorlopen om suc-
ces te boeken. Deze leercurve wordt 
meer en meer gebruikt en heeft ook 
een invloed op de beschikbare soft- en 
hardware.

(Cindy Daelemans)
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1  Geloof in je kind.
2  Overschat haar niet, maar onderschat haar zeker ook niet: terug 

kan je altijd.
3  Pin je niet vast op kalibratie, dat is heel moeilijk voor je kind, dat 

komt later wel.
4  Pin je ook niet vast op de juiste positionering van je kind voor 

het toestel, ook dit is iets dat groeit.
5  Op de Tobii staat standaard de software Communicator (verge-

lijkbaar met MindExpress). Hiermee kan je bijvoorbeeld ook 
heel leuk samen met je kind naar foto’s kijken, waarbij je de 
personen in de foto’s kan taggen, zodat als je kind ernaar kijkt, 
de naam van die persoon uitgesproken wordt (eventueel laten 
inspreken door de persoon zelf). Superleuk (uit eigen ervaring).

6  Maak niet alle communicatiebladen overvol, bouw rustpunten in 
(voor de ogen).

7  Welke afbeeldingen / pictogrammen / foto’s je gebruikt is niet zo 
belangrijk, wees wel consequent. De plaats van het woord is wel 
belangrijk, verplaats dat niet zomaar.

8  Houd de achtergrond simpel. Je kan per categorie wel een speci-
fi eke kleur gebruiken, wees ook hier weer consequent, als je 
verder bladert in die categorie hou je de achtergrondkleur gelijk. 
De verwijswoorden naar een nieuwe categorie kan je wel in een 
andere kleur maken, zodat je dochter weet dat er achter dat 
woord een nieuw communicatieblad zit.

9  Houd steeds dezelfde opbouw (personen, werkwoorden, keuzes) 
op zelfde plaats op je blad.

10  Als je toch van opstelling verandert, geef je dochter dan de tijd 
om dit weer te leren. Houd er rekening mee dat deze verander-
ing misschien een stap te veel is.

11  Voor de communicatiebladen kies je best 1 stem, dit is de stem 
van je dochter. Wij praten per onderwerp ook niet steeds met 
een andere stem. Kies dus bewust een stem. Je zal er nog vaak 
naar moeten luisteren.

12  Tobii is niet enkel een communicatietoestel: spelletjes, foto’s, ... 
kunnen en mogen ook. Die zijn net zo belangrijk: samen of al-
leen plezier maken werkt motiverend.

13  Blijf met je Rett dochter niet te lang hangen bij de spelletjes. Uit 
ervaring blijkt dat als je te lang alleen maar spelletjes doet, onze 
Rettjes hier niet meer van loskomen en niet tot communicatie 
komen met de computer. Spelletjes zijn nodig, maar maak ook al 
snel de stap naar leren keuzes maken.

14  Let op motorische en visuele beperkingen bij je kind. Sommigen 
gebruiken niet het hele scherm, zet je plaatjes dan enkel in het 
deel dat ze wel gebruiken. Pas indien nodig stand, lichtscherpte,  
… van de computer aan.

15  Let op dingen die glimmen en weerkaatsen (bril, …).
16  Het is mogelijk dat je de locatie moet wijzigen (te druk, te veel 

licht, …).
17  Het is vermoeiend.
18  Het is geen wondermiddel, jullie inspanningen zijn nodig.
19  Ga in interactie met je kind. Dit kan ook door samen naar foto’s 

of vertelplaten te kijken waarbij je de ogen van je kind volgt en 
vertelt wat ze ziet.

20  Na vijf jaar kan je opnieuw een aanvraag voor een eye gaze 
computer indienen.

20 HANDIGE TIPS20 HANDIGE TIPS

Volgende tips heb ik gesprok-
keld uit gesprekken en losse 
opmerkingen van Leonieke, 
Hector Minto, de mede werkers 
van de HMC, Jana’s logopediste 
Rozemie, … Sommige tips lij-
ken evident, maar worden zo 
snel vergeten als je bezig bent. 
Andere waren ook voor mij een 
openbaring. Dit is zeker geen 
20 geboden lijst. Niet alle tips 
zijn voor iedereen nuttig of 
nodig. De lijst is ook niet af of 
volledig, als we eff ectief dage-
lijks met de Tobii werken, zullen 
er zeker nog nieuwe dingen op-
duiken.

De belangrijkste tips zijn vol-
gens mij nummer 1 en nummer 
18. Nu de Tobii een dagelijks 
plaatsje krijgt in onze wereld, 
ben ik me er meer en meer 
van bewust dat het een grote 
aanpassing en een nog grotere 
inspanning vraagt van heel het 
gezin. Maar dat is het waard. Ik 
geloof zo hard in deze techniek 
voor onze dochters, ik geloof 
er zo hard in dat eye gaze 
voor Jana een enorm verschil 
gaat uitmaken. Een wezenlijk 
verschil, niet alleen in com-
municatie, maar ook in samen 
bezig zijn, samen genieten, in 
een nog meer evenwaardige 
plaats voor Jana in ons gezin. 
En ik hoop zo vurig dat ik ooit 
zal kunnen zeggen: ‘Jana, zwijg 
nu toch eens’. Of ‘nee’ zal moe-
ten zeggen, net zoals Leonieke 
onlangs postte op Facebook: 
‘nee, om 10u ‘s ochtends krijg 
je geen chips, zelfs al vraag je 
het nog zo mooi’ (nadat Marilou 
de zin: ‘lekker, lekker, slab aan 
ik wil chips eten’ maakte met 
haar Tobii).

(Cindy Daelemans)
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Zo klein, zo fijn, zo lief, zo teerZo klein, zo fijn, zo lief, zo teer

RUTHRUTH
Rett meid in de kijkerRett meid in de 

F
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Rett meid in de kijkerkijker

21.amilie

Leen en Simon laten er geen gras over 
groeien. Ze analyseren wat op hun weg 
komt, informeren zich, overleggen, beslis-
sen wat de beste oplossing is en voeren 
die uit. In sneltreintempo. Of het nu gaat 
om verhuizen, een carrièreswitch, een 
school voor Ruth of het simpele maken 
van een afspraak voor dit interview. 
Wellicht heeft hun opleiding hier iets mee 
te maken. Ik ben vandaag te gast bij twee 
wetenschappers en hun twee kinderen: 
Gust, een fl inke, lieve jongen van vieren-
half; en Ruth, een klein, fi jn Rett meisje 
van tweeënhalf. Ruth is het jongste Rett 
meisje ooit in deze rubriek, en ook het 
jongste lid van onze vereniging.

Het gezin woont net drie maanden in 
deze rustige villawijk. De bel doet het nog 
niet, maar er hangt een briefje met 
instructies. Na een telefoontje en een 
klop op het raam opent Simon de voor-
deur, met twee versgewassen kindjes in 
zijn armen.

L: Op 28 februari 2013 mochten we Ruth 
verwelkomen, een fl inke baby van 3 
kilogram en 50 centimeter. Toen ze een 
jaar oud was, vond Kind & Gezin dat er 
iets niet klopte. Ze kon nog altijd niet van 
lig naar zit. Ze adviseerden ons om een 
kinderarts te consulteren. Dat weekend 
was ik op een feestje en ontmoette daar 
een psychologe die bij het COS (*) werkt. 
Die stelde voor om daar aan te kloppen, 
omdat zij het totaalbeeld bekijken, niet 
alleen het motorische. Ik heb toen gebeld 
voor een afspraak, maar dat gaat alle-
maal niet zo snel. In april zijn we naar het 
COS kunnen gaan, Ruth was toen 14 
maanden oud.

L: In het COS hebben ze Ruth grondig 
getest. Motorisch functioneerde ze toen 
op het niveau van 7 maanden, mentaal 
op 11,5 maanden. Dat laatste viel net 
buiten de foutenmarge en vonden ze 
verklaarbaar doordat Ruth zich nog niet 
kon voortbewegen, waardoor ze bepaalde 
indrukken nog niet had ervaren die een 
kruipend of stappend kind wel ervaart. Ze 
zeiden dat we ons daar geen zorgen 
hoefden over te maken.

L: De motorische achterstand was wel 
zwaar. We zijn onmiddellijk gestart met 
drie keer per week Bobath therapie en 
hebben ook thuisbegeleiding gekregen 
van De Kangoeroe, die kwamen om de 
twee weken. Op zaterdag gingen we bij 
hen op zwemtherapie. Die Bobath thera-
pie heeft motorisch op korte termijn heel 
veel opgebracht. Na een maand kon Ruth 
kruipen – nou ja, het was eerder hoppen 
– en geraakte ze van lig naar zit.

S: Op het einde van de zomer zei de 
Bobath therapeut: ‘Ruth komt hier nu vier 
maanden en ik zie geen enkele evolutie in 
wat ze mentaal kan, ik moet haar nog 
steeds lokken met dezelfde spelletjes, ze 
reageert nog steeds niet op de triggers 
voor haar leeftijd’.

S: Toen ik haar terugbracht naar de 
crèche – ze was op dat moment de 
tweede oudste van de groep – heb ik 
gevraagd wat zij vonden, hoe Ruth daar 
functioneerde. Toen zeiden de kinderver-
zorgsters dat ze qua ontwikkeling onder-
aan bengelde. Ze haalden allerlei voor-
beelden aan die andere kinderen wel 
konden en Ruth niet.

VOORALEER WE EEN DIAGNOSE HADDEN, VOORALEER WE EEN DIAGNOSE HADDEN, 
BLEVEN WE MAAR WACHTEN. WACHTEN OP DAT BLEVEN WE MAAR WACHTEN. WACHTEN OP DAT 
EERSTE WOORDJE, DAT EERSTE STAPJE, ... EERSTE WOORDJE, DAT EERSTE STAPJE, ... 

(*) COS: Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
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L: Tot Simon dat vroeg, hebben ze daar 
nooit iets over gezegd, ze wisten noch-
tans dat Ruth therapie volgde, ze kenden 
het hele verhaal.

S: We kregen geen enkel signaal, ze 
hadden toch kunnen melden dat zij 
vonden dat alles heel traag ging?

L: De Bobath therapeut vroeg wanneer ze 
zou opgevolgd worden door het COS, dat 
is normaal jaarlijks. Ik heb dan gebeld 
naar het COS met de boodschap dat er 
iets niet klopte. ‘Maar mevrouw, je moet 
dat tijd geven, ze is nog maar vier maand 
geleden getest’, enz. Daarna heb ik nog 
eens teruggebeld dat er echt iets scheel-
de en met de dringende vraag ‘Als ik niet 
bij jullie terecht kan, waar dan wel?’ 
Uiteindelijk hebben we een afspraak 
gekregen in december 2014 in plaats van 
april 2015. Ze raadden ons ook aan om al 
contact op te nemen met De Steijgertjes, 
een kinderdagverblijf verbonden aan een 
revalidatiecentrum.

L: Met het dossier dat Ruth toen had, kon 
ze niet terecht in De Steijgertjes, ze had 
nog geen diagnose van een multidiscipli-
naire handicap. Die mensen zagen echter 
wel dat Ruth daar thuishoorde. Ze zijn 
actief op zoek gegaan naar testen die het 
COS niet had uitgevoerd (want tussen 
twee zelfde testen moet minstens een 
interval van zes maanden zitten), zodat 
Ruth toch zou voldoen aan de vereisten 
om daar te kunnen starten. Die mensen 
hebben echt veel moeite gedaan, we zijn 
hen daarvoor superdankbaar.

S: De Steijgertjes is een kinderdagverblijf 
met drie leefgroepen, en in elke leefgroep 
is plaats voor vier kindjes met extra 
zorgbehoefte. In het aanpalende gebouw 
is een revalidatiecentrum. De zorgkindjes 
worden voor hun therapie uit de leefgroep 
opgehaald en teruggebracht. Dat was een 
hele verlichting voor ons, moesten wij niet 
meer tijdens en na onze uren naar de 
kine rennen. Ze kreeg er 17 halve uren 
therapie per week, dat is dus behoorlijk 
intensief.

L: Ze kreeg daar speltherapie, kine, logo, 
ergo en ook eethulp, een echt totaalpak-
ket. Die eethulp, dat betekent niet ge-
woon het eten inlepelen, maar ook pro-
beren op verschillende manieren de 
mondmotoriek te stimuleren. In het begin 
kon ze brokjes eten, maar na een tijd 
lukte dat niet meer. De verzorgsters 
hebben echt alles geprobeerd, zelfs met 
Ruth in de badkamer gaan zitten omdat 
daar de minste afl eiding was. Na de 
diagnose werd duidelijk dat dat een punt 
van regressie moet zijn geweest.

S: Ruth’s mondmotoriek is heel slecht 
ontwikkeld. Ze kan niet bijten of kauwen. 
Al haar eten moet gemixt worden. Een 
boterham in superkleine stukjes kan nog 
net, maar dan wordt het zacht door 
speeksel, niet doordat ze het kauwt. En 
als je haar tien stukjes geeft, blijven er 
vier in haar mond en belanden er zes op 
de grond. Ze kan het voedsel niet met 
haar tong bewerken en moeilijk in haar 
mond houden.
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L: In oktober 2014 zijn we bij de dienst 
genetica op consultatie geweest. Profes-
sor Van Acker heeft toen een heleboel 
onderzoeken opgestart, vooral met de 
bedoeling om zaken uit te sluiten.

L: Beetje bij beetje vonden ze dingen die 
het dagelijkse leven aangenamer maken 
voor Ruth, en dus ook voor ons. Ze merk-
ten dat ze niet goed zag, dus kreeg ze 
een brilletje. Er zat vocht achter haar 
oren, dus werden er buisjes gezet. Ze had 
blijkbaar ook een chronisch ontstoken 
slokdarm, ze moet heel veel pijn gehad 
hebben. Dat was ons niet opgevallen, 
Ruth heeft een heel hoge pijngrens, ze 
kan soms hard vallen en niet reageren. 
Sindsdien krijgt ze zuurremmers en is ze 
rustiger en vrolijker. Telkens ze iets vinden 
en we de gepaste maatregelen nemen, 
verhoogt haar levenskwaliteit.

S: Sommige dingen merkten we alleen 
indirect. Toen ze nog geen brilletje had, 
viel ze ‘s avonds gewoon om van de vaak 
omdat ze zoveel energie nodig had om 
haar ogen een hele dag te focussen. 

L: Ze voerden ook genetische testen uit. 
Dat was een vervelende periode omdat 
het zo lang duurt per test. Ze beginnen 
met het testen op de afwijking die ze het 
meest waarschijnlijk vinden, en als die 
uitslag negatief is, starten ze met de 
volgende op rij.

L: Begin januari kregen we een brief om 
een afspraak te maken om de testresul-
taten te  bespreken, en of we Ruth wilden 
meebrengen. Ik belde op voor een af-
spraak en ze stelden een datum in maart 
voor. Ik vond dat veel te laat en na lang 
aandringen mocht ik op donderdag 22 
januari op de middag gaan. Dus vertrok ik 
die middag van mijn werk, zei binnen een 
uurtje terug te zullen zijn, en haalde Ruth 
op van de crèche.

L: Het was bloedheet op de consultatie, 
wat normaal is, want soms moeten de 
kindjes zich daar uitkleden. Maar Ruth 
kan daar niet tegen. Het was ook haar 
dutjestijd. Ze was volledig uit haar doen, 
echt aan het krijsen. Ik probeerde haar te 
troosten en kreeg tussendoor te horen 
‘uw dochter heeft het syndroom van Rett’. 
Op geen enkele van mijn vragen kreeg ik 
een duidelijk antwoord. Ze stuurden mij 
naar huis met de naam Rett en ‘kom 
volgend jaar nog eens terug’. 

L: Ik had Simon een sms gestuurd, maar 
die stond voor de klas, die was niet te 
bereiken. Ik kwam buiten en stond daar te 
schreien met Ruth in mijn armen. Ik heb 
haar bij de crèche afgezet, ben op mijn 
werk snikkend gaan zeggen ‘sorry, het zal 
vandaag niet meer gaan’ en naar huis 
vertrokken. Maar ja, daar was niemand 
he, Simon was aan het werk.
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Gust kruipt bij mama op schoot. Hij wordt 
verdrietig omdat mama verdrietig is, 
omdat haar de tranen in de ogen springen 
bij de herinnering aan die vreselijke dag.

S: We waren al zo vaak op consultatie 
geweest bij specialisten en meestal ging 
een van ons alleen of met Ruth, anders 
was dat nauwelijks te combineren met 
ons werk. Als ze ons hadden gevraagd om 
samen op die afspraak aanwezig te zijn, 
dan waren we mentaal voorbereid ge-
weest, dan hadden we geweten dat het 
niet ‘gewoon’ was. Er stond wel in de brief 
dat ze resultaten wilden bespreken, maar 
ze vroegen ook om Ruth mee te brengen, 
dus gingen we ervan uit dat ze verdere 
testen wilden doen.

L: Ik denk wel dat er meer opvolging zou 
geweest zijn moest Ruth nog niet in De 
Steijgertjes hebben gezeten. Ze kreeg 
reeds alle nodige therapie. 

S: Voor haar veranderde er niets, ze zat al 
op de juiste plaats.

L: Maar voor ons wel. Voordien gingen we 
uit van een ontwikkelingsachterstand. En 
aangezien ze met de Bobath therapie zo 
snel vorderingen maakte, hadden we 
hoop, dachten we ‘het komt wel’. We 
waren continu aan het wachten, op dat 
eerste woordje, dat eerste stapje, ... 
Nadat we een diagnose hadden, stopte 
dat wachten. Dan wisten we, dat woordje, 
dat komt er niet. 

L: Ik was kwaad om de manier waarop de 
diagnose gecommuniceerd werd, maar we 
mogen wel dankbaar zijn dat ze aan Rett 
hebben gedacht, want toen maakte Ruth 
nog geen onwillekeurige handbewegingen.

S: Ze hebben dat puur op basis van de 
schedelomtrek onderzocht. Anders zou de 

diagnose nog wel even geduurd hebben, 
tot ze meer typische kenmerken begon te 
krijgen.

L: Je leest dan al die informatie over Rett 
en dat is allemaal zo netjes afgebakend in 
fasen. Wij hebben dat niet zo ervaren. 
Ruth heeft wel, toen ze anderhalf was, 
een autistische periode gehad. We moes-
ten een vragenlijst invullen bij de intake 
in De Steijgertjes, een van de vragen was: 
‘Kan je langer dan drie seconden oogcon-
tact houden met je kind?’ Dan time je dat 
en word je er met de neus op gedrukt dat 
dat niet lukt, dat er helemaal geen con-
tact is. Dat was slikken.

S: Zelfs als je oogcontact had, dan keek 
ze niet naar jou, maar door je heen, dat 
zag je zo. Het maakte haar ook compleet 
niet uit of jij er was of een ander.

L: De regressiefase was bij Ruth eerder 
subtiel, niet zo tastbaar. Spreken, stap-
pen, ... dat kon ze nog niet.

S: Het viel nauwelijks op dat haar pincet-
greep weggevallen was, ze gebruikte die 
niet zo vaak. Of grote stukken speelgoed 
vastnemen, dan valt het je opeens in dat 
ze dat vroeger wel deed. 

L: Je leest ook over nachtelijke huil- en 
lachbuien. Zo’n lachbui heeft ze een of 
twee keer gehad, voor de rest slaapt ze 
goed ‘s nachts. Ze heeft altijd weinig 
geslapen, maar als ze ‘s avonds nog een 
uur wakker ligt of ‘s morgens een uur 
vroeger wakker is, dan ligt ze vrolijk in 
haar bedje. 

S: Een keer per maand of zo heeft ze wel 
eens een verdrietje, maar dat is altijd op 
een moment dat wij nog niet slapen, dus 
onze nachtrust is daar niet door ver-
stoord. 

OP DE RETT DAG ZAGEN WE AL DIE VERSCHILLENDE OP DE RETT DAG ZAGEN WE AL DIE VERSCHILLENDE 
RETT MEISJES EN VROUWEN. TOEN PAS SNAPTEN WE RETT MEISJES EN VROUWEN. TOEN PAS SNAPTEN WE 
DAT ER GEEN STANDAARDBEELD ISDAT ER GEEN STANDAARDBEELD IS
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L: Wij zijn allebei wetenschapsmensen en 
dan analyseer je die fases, die kenmer-
ken, en dan klopt dat niet, dat loopt 
allemaal dooreen. Dat vonden we verwar-
rend. Ik dacht ook, er moet toch een 
standaardbeeld zijn waaraan wij ons 
kunnen verwachten. Op de Rett dag – 
waar we zo hartelijk onthaald werden – 
zagen we al die verschillende Rett meisjes 
en Rett vrouwen, toen snapten we dat er 
niet één beeld is.

L: We vinden wel dat Ruth vrolijker is nu, 
misschien is dat voor een stuk ook door-
dat we een diagnose kregen, dat zij 
aanvoelt dat wij er vrede mee hebben.

S: We hebben weinig hoop dat ze zal leren 
spreken of zelf eten, maar stappen mis-
schien wel. Ze zal natuurlijk geen mara-
thon kunnen lopen, maar als ze een 
beetje zou kunnen stappen, dat zou toch 
fi jn zijn.

L: Ze hebben lang gezegd dat er weinig 
kans was dat Ruth zou leren stappen, 
omdat ze hopte in plaats van kruipen, 
geen links-rechts beweging maakte. Maar 
nu doet ze dat wel, op haar knietjes. We 
zijn al blij dat ze zich nu kan verplaatsen 
zonder dat haar tics haar in de weg zitten. 
Bij het rondhoppen moest ze stoppen als 
de tics te dwingend werden, nu kan ze dat 
combineren.

S: Cognitief en motorisch merken we geen 
spectaculaire evolutie, maar na die 
autistische periode is haar emotionele 
connectie met ons en met anderen heel 
erg vooruit gegaan. 

L: Als er andere kindjes op bezoek zijn, 
dan kon het haar vroeger helemaal niet 
schelen waar die mee bezig waren, zij 
deed gewoon haar ding. Nu merk je dat 
ze de andere kinderen opzoekt, kijkt wat 

die aan het doen zijn. En zeker ook bij 
Gust gaat ze regelmatig een kijkje nemen. 
Het is tof om te zien dat ze zich meer en 
meer bewust wordt van haar omgeving.

L: Over het algemeen is Ruth een gemak-
kelijk, braaf kind. We moeten er alleen op 
letten dat er geen deuren openstaan, dan 
gaat ze verkennen. Ze is nieuwsgierig en 
helemaal niet bang. Tijdens onze verhuis 
logeerde Ruth een week bij verschillende 
vrienden. We waren daar niet echt gerust 
op, het was de eerste keer dat ze ‘s 
nachts niet thuis of bij familie was, maar 
het was zowel voor haar als voor onze 
vrienden een  leuke tijd.

L: We wisten dat we op termijn zouden 
moeten verhuizen. We woonden in een 
smal, hoog rijhuis.

S: Het was te klein om een lift te instal-
leren. Nu weegt Ruth tien kilo en ik sport, 
ik ben fi t, maar twintig jaar verder zal ik 
misschien minder fi t zijn en Ruth zal zeker 
zwaarder wegen.

S: Moeten verhuizen met het mes op de 
keel leek ons niet ideaal, dus hebben we 
beslist om direct te verhuizen, zonder 
tijdsdruk.

L: We dachten ook aan Gust. Die is nu 
vierenhalf, hoe langer we zouden 
wachten, hoe hechter hij zou geïntegreerd 
zijn in de omgeving, met vriendjes in de 
buurt en op school.

S: Er moet al eens een opoff ering ge-
beuren voor zusje, en als verhuizen daar 
ook bij zou komen, zou dat wel erg veel 
zijn. Nu speelt dat nog minder, en zijn 
beste vriendje van de vorige school komt 
regelmatig op bezoek.
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L: Het is dan heel snel gegaan. Op een 
zaterdag beslisten we om te verhuizen en 
de dinsdag erop hebben we getekend. We 
wisten heel goed wat we wilden qua huis, 
regio, budget, ... Dit huis voldoet aan alle 
eisen, dus hebben we niet geaarzeld. 

S: Het was oorspronkelijk een kangoeroe-
woning. Het woongedeelte is volledig 
dubbel en beneden is er heel veel ruimte, 
zodat we niet alleen een eigen slaapka-
mer, maar ook een eigen badkamer voor 
Ruth hebben op het gelijkvloers. Nu 
gebruiken we die nog niet, maar als dat in 
de toekomst nodig wordt, zijn de ruimtes 
al aanwezig.

L: Verhuizen was wel een opoff ering voor 
ons. We woonden in een rijtje van vijf 
huizen waarin gaandeweg alle tuin-
afscheidingen waren gesloopt. We waren 
met vier jonge gezinnen en een ouder 
koppel waar vaak kleinkinderen op be-
zoek kwamen. Het was een fi jn sociaal 
netwerk met veel kleine, praktische 
voordelen. Als de kinderen in de tuin 
speelden bijvoorbeeld, dan was het 
voldoende dat één volwassene een oogje 
in het zeil hield op de hele groep. En als 
iemand ‘s avonds uitging, dan werd de 
babyfoon al eens bij een van de buren 
gezet.

S: Het was super, vooral in de zomer. De 
kinderen konden overal bij, in de ene tuin 
stond een schommel, in de andere een 
trampoline, ... . 

L: We waren blij dat we zo snel een ge-
schikt huis vonden, anderzijds deed het 
wel pijn. 

S: Voor de rest kunnen we niet zeggen dat 
Ruth’s ziekte veel impact heeft op ons 
leven, we hebben bijvoorbeeld nog geen 
hobby’s moeten opgeven.

L: Nou ja, die impact is er toch wel. We 
spelen allebei badminton, Simon op hoog 
niveau, ik meer recreatief, en dat blijven 
we doen. Maar vroeger zat ik in het 
bestuur en we gaven allebei ook training-
en, daar zijn we mee gestopt. En ik sta 
ook op punt om te veranderen van werk.

L: Dat is niet rechtstreeks om Ruth, maar 
het heeft er wel een duidelijke link mee. 
Enerzijds werk ik nu in een harde sector 
waar de nadruk ligt op effi  ciëntie, preste-
ren en winstmaximalisatie. Ik ben team-
leader met een zwaar takenpakket. Ik 
vond het contrast met de warme, liefde-
volle manier waarop men met Ruth bezig 
is in de sociale sector steeds opvallender 
en steeds moeilijker te rijmen. Anderzijds 
wou ik een beter evenwicht tussen werk 
en gezin. Nu heb ik het gevoel dat ik geen 
van beide goed doe. Er is onvoldoende 
tijd voor mijn werk en onvoldoende tijd 
voor mijn kinderen. In januari begin ik bij 
de CM als coördinator hospitalisatieverze-
keringen en hoop daar een betere balans 
te vinden, ik kijk er echt naar uit.

L: Je moet zoveel keuzes maken, kleine en 
grote. Ruth heeft bijvoorbeeld weer vocht 
achter haar oortjes. De buisjes van de-
cember zijn er al uitgevallen. Een gehoor-
test afnemen lukte niet. Ze kan moeilijk 
aangeven of ze iets hoort en haar aan-
dachtsspanne is heel kort. Aangezien ze 
die test niet kunnen afnemen, weten we 
niet of ze voordeel zal hebben van nieuwe 
buisjes. Moet je je kind dan nog eens 
onder verdoving laten brengen?

S: Vorige keer was het ook niet echt 
duidelijk of ze beter hoorde. Ze geniet wel 
van muziek, maar reageert bijvoorbeeld 
nog altijd niet op haar naam. Daar zit 
natuurlijk ook een cognitieve component 
bij, dat is niet louter een auditieve sen-
sorische ervaring.
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L: Ook de keuze voor een school was niet 
vanzelfsprekend. Ze is pas tweeënhalf, 
we hadden gemakkelijk nog een jaar of 
langer kunnen wachten.

L: We hebben een tijdje geleden gekozen 
voor Anja de Coene als vervolgarts voor 
Ruth (zij is ook verbonden aan de school 
waar Ruth nu gaat), omdat we het gevoel 
hadden elke week bij een andere specia-
list te zitten. Zij kent het Rett syndroom 
en houdt Ruth’s algemene toestand in het 
oog met speciale aandacht voor de pijn-
punten. Op die manier is het bijvoorbeeld 
niet nodig dat wij met Ruth op controle 
gaan bij een scoliose-specialist zolang 
haar rug daar geen tekenen van vertoont.

L: De vervolgarts vond kiezen voor een 
school beter voor Ruth. In De Steijgertjes 
kreeg ze wel veel therapie, maar buiten 
die uren zat ze in een groep peuters die 
aan het kleuren en dansen en schilderen 
waren, dat kan zij allemaal niet. Ze lieten 
haar zeker niet aan haar lot over, maar 
meedoen kon ze niet. In De Rozemarijn, 
de type 2 school waar ze sinds september 
gaat, krijgt ze minder therapie, maar zijn 
ze anderzijds veel directer met haar bezig 
en er zijn ook minder kindjes in de groep. 
Ruth is de jongste in een klasje van zes. 
Het zijn allemaal peutertjes met een 
ernstige ontwikkelingsachterstand, er is 
dus volop aandacht voor activiteiten op 
haar niveau. Ze gaan bijvoorbeeld met de 
hele groep snoezelen en elke vrijdag is er 
een springkasteel. Het klikt enorm goed 

met haar juf Elise en Ruth is vrolijk. Het 
was de juiste keuze.

L: Momenteel zijn ze op school en in 
therapie volop aan het proberen om haar 
keuzes te laten maken. Want werken met 
een computer of zo, dat heeft maar nut 
als ze bewust kan kiezen. Eerst moest het 
concept ‘keuze’ duidelijk gemaakt 
worden, want dat was haar vreemd. 

S: Een computer lijkt me vandaag een 
brug te ver voor Ruth. Ik heb het gevoel 
dat zij half bewust met haar handen knop-
pen kan duwen, bij muziekdoosjes en zo.

S: Ruth vergt vandaag weinig extra in-
spanningen in vergelijking met een ‘ge-
woon’ kind van haar leeftijd. Ze kruipt wat 
rond en gaat overal eens kijken, vooral 
naar de visjes die ze kreeg voor haar 
verjaardag, die vindt ze fascinerend. Als 
ze zin heeft in muziek, gaat ze naar de 
muziekinstallatie en duwt daar op wat 
knoppen, en als ze geluk heeft lukt dat 
nog ook. Anders helpt Gust haar wel. Gust 
is heel lief voor Ruth, zingt liedjes voor 
haar, speelt soms met haar. Hij snapt wel 
dat er iets mis is met zijn zusje, maar 
staat daar nog niet echt bij stil.

L: Ruth is zo rustig, zo klein en fi jn. Als we 
op stap gaan, zit ze in een gewone buggy, 
dan valt het niet op dat haar iets scheelt. 
We kunnen haar overal meenemen en ook 
de grootouders kunnen nu nog perfect 
voor haar zorgen.



28.

S: We hopen echt dat ze nog zal leren 
stappen, en dat haar tics minderen, al is 
het maar voor 30 of 50%, die slorpen 
zoveel energie op en breken haar focus. 
Soms merk je duidelijk dat ze een plan in 
haar hoofd heeft, maar dan komen die 
tics op de voorgrond en is dat weer weg.

S: Op de Rett dag zagen we een Rett 
vrouw die pas een diagnose kreeg toen ze 
in de twintig was. Wij weten nu reeds wat 
die mensen pas wisten toen hun dochter 
al ruim volwassen was. Dat geeft ons toch 
een voorsprong naar gerichte therapie.

L: Uiteindelijk gaat het erom dat ze geluk-
kig is. Zou ze gelukkiger worden als ze 
kan stappen? Dat weten we niet. We 
denken wel dat ze gelukkiger is nu ze zich 
kan verplaatsen. 

L: Je past het toekomstbeeld in je hoofd 
aan aan de omstandigheden. Bij haar 
geboorte droomden we: we geven haar 
alle kansen zodat ze later kan worden wat 
ze wil, dokter, ingenieur, ...  Toen bleek 
dat ze wat trager was, stelden we onze 
verwachtingen bij. En dan komt die 
diagnose en nu denken we: als ze maar 
gelukkig en pijnvrij is.

L: Ik denk dat Ruth nu niet beseft dat ze 
anders is dan andere kinderen. Zou het 
dan niet beter zijn voor haar om ‘slecht 
genoeg’ te blijven en het niet te beseff en 
in plaats van iets bewuster te worden en 
ongelukkig te zijn met het besef dat ze 
anders is? Die vragen malen soms in mijn 
hoofd. Wat zal er nog uit de bus komen 
met alle research die aan de gang is, de 
zoektocht naar mogelijke medicatie.

S: Maar als ze bijvoorbeeld iets bewuster 
zou worden en zelf zou kunnen eten, of 
zichzelf zou kunnen aankleden. Dat zijn 
zaken die ongeloofl ijk zouden schelen in 
de hulpverlening.

S: We zijn vaak bezig met het verkennen 
van alle mogelijke denkpistes. Maar dat is 
natuurlijk allemaal speculatie, niemand 
weet wat de toekomst brengt.

L: We hebben een pracht van een 
dochter. Haar elke dag gelukkig zien 
maakt ons gelukkig, en we hebben er 
alles voor over om dat zo te houden.

(Anna Vermeulen)
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Brus over Rett zusBrus over Rett zus

Kira over JanaKira over Jana
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Kaart Kosteloze BegeleiderKaart Kosteloze Begeleider

Openbaar vervoerOpenbaar vervoer

Recht

Wat?Wat?
De persoon met een handicap mag 
samen met een begeleider reizen op 
vertoon van één vervoersbewijs. De 
persoon met een handicap heeft een 
vervoersbewijs (al dan niet met kor-
ting), de begeleider reist gratis.

De kaart ‘kosteloze begeleider’ is geldig 
op het volledige NMBS-net, op de lijnen 
van de regionale vervoersmaatschap-
pijen De Lijn en TEC en op de minibus 
van MIVB. De kaart is vijf jaar geldig.

NootNoot
De persoon met een handicap die gratis 
reist, kan geen gratis begeleider mee-
nemen op de trein, tenzij hij / zij in het 
bezit is van een Nationale Verminder-
ingskaart voor het openbaar vervoer. 
Een kind, jonger dan 6 of jonger dan 12, 
dat onder bepaalde voorwaarden gratis 
reist, dient in het bezit te zijn van een 
geldig vervoerbewijs.

Wie?Wie?
Personen met een van de hierna ver-
melde handicaps, hebben recht op een 
kaart ‘kosteloze begeleider’ waarmee 
ze samen met een begeleider mogen 
reizen op vertoon van één vervoersbe-
wijs.

• Een vermindering van zelfredzaam-
heid met tenminste 12 punten 
volgens de handleiding voor de 
evaluatie van de graad van zelfred-
zaamheid.

• Een blijvende invaliditeit of arbeids-
ongeschiktheid van minstens 80%.

• Een blijvende invaliditeit die recht-
streeks toe te schrijven is aan de 

onderste ledematen en die ten min-
ste 50% bedraagt.

• Een gehele verlamming of amputa-
tie van de bovenste ledematen.

• Een integratietegemoetkoming cate-
gorie III, IV of V.

Hoe? Waar?Hoe? Waar?
De aanvragen van deze kaart moeten 
vergezeld zijn van een attest afgeleverd 
door een van de hieronder vermelde 
instellingen.

• De bestuursdirectie van de uit-
keringen aan personen met een 
handicap (Dienst Attesten) van de 
Federale Overheid Sociale Zeker-
heid.

• De rechtbanken die een invaliditeit 
erkend hebben.

• De verzekeringsinstellingen die een 
vergoeding uitkeren op basis van 
een erkende invaliditeitsgraad.

• De instellingen die een verhoogde 
kinderbijslag uitbetalen.

• De offi  ciële instellingen van de lid-
staten van de Europese Unie die een 
vergoeding uitbetalen en waarvan 
de gelijkwaardigheid van het getuig-
schrift werd erkend.

Men betaalt vijf euro administratie-
kosten bij het afhalen van de kaart, 
er wordt ook een recente pasfoto ge-
vraagd.

De kaart kan aangevraagd worden in 
elk NMBS-station op de dienst ‘inlich-
tingen en aanvraag’. Bijkomende infor-
matie vind je bij je ziekenfonds.

(Bron: Sociale Landkaart 2015)



31.Wwweb
Lotje & coLotje & co
www.lotjeenco.nlwww.lotjeenco.nl

Lotje & co is een Nederlandse stichting voor vaders, moeders, broers, zusters 
en andere naasten van zorgintensieve kinderen. Lotje & co bestaat ondertus-
sen al vijf jaar. De stichting geeft een tijdschrift uit, maar ook op de website is 
heel wat te beleven. En je kunt je gratis abonneren op hun nieuwsbrief.

Er valt veel te lezen en te delen op Lotje & co. Het is vooral een heel interac-
tieve site, die staat of valt met de bijdragen van de deelnemers / leden. Je kunt 
er een massa blogs lezen – er zijn een aantal vaste bloggers – daarnaast kun 
je ook zelf je verhaal opsturen naar ‘De keuken van Lotje’. Op het forum kun je 
vragen stellen, stoom afblazen, ervaringen delen met lotgenoten, ... over alle 
mogelijke onderwerpen die eigen zijn aan het leven met een zorgenkind. In de 
rubriek ‘vraag en aanbod’ kun je allerlei te koop aanbieden of vragen, van een 
regenkapje tot een aangepaste woning. En in de bioscoop kun je een fi lmpje 
meepikken over zorgintensieve kinderen, en zelf een link doorsturen van een 
fi lm die jij boeiend vindt.

In de rubriek ‘droomgezinnen’ delen een aantal gezinnen met een zorginten-
sief kind hun grote en kleine dromen. Angelo en Esther bijvoorbeeld dromen er 
simpelweg van dat hun zoon gelukkig kan zijn. Als dat geen mooie droom is.

Lotje & co biedt informatie, maar drijft vooral op herkenning, op het delen van 
verhalen, ervaringen en tips. Zeker een kijkje waard!

Wij zouden wat meer interactiviteit ook best Wij zouden wat meer interactiviteit ook best 
wel fijn vinden!wel fijn vinden!

Heb jij groot of klein nieuws over je Rett Heb jij groot of klein nieuws over je Rett 
dochter en wil je dat met ons delen? Wil je als dochter en wil je dat met ons delen? Wil je als 
brus iets kwijt over het leven met een Rett zus?brus iets kwijt over het leven met een Rett zus?

Geef ons een seintje op brsv@rettsyndrome.beGeef ons een seintje op brsv@rettsyndrome.be
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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 2015 tot 31 december 2017, 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 2017.

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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Een nieuwe startEen nieuwe start

Na een jaar noodgedwongen inactiviteit begint Modem aan een frisse start onder de 
vleugels van Thomas More hogeschool en Rotonde vzw. De Vlaamse overheid en de 
provincie Antwerpen verlenen impulssubsidies voor de opstartfase.

Wat?Wat?
Modem geeft objectief advies op maat en bijscholing over technologische communi-
catiehulpmiddelen allerlei. Het is ook mogelijk om deze hulpmiddelen uit te testen in 
een demoruimte of via de uitleenservice. Het advies van Modem is onafhankelijk van 
leveranciers en fabrikanten. 

Wie?Wie?
De klanten kunnen zorginstanties zijn, maar ook individuele kinderen met een beper-
king die nood hebben aan een aangepaste computer of mensen met ALS die niet meer 
kunnen praten. Kortom, ieder die dat nodig heeft. Hulp wordt verleend aan zowel wie 
thuis als wie elders woont. Het is als leek nauwelijks nog te doen om een zicht te krij-
gen op het grote aanbod aan oplossingen en om de snelle technologische evolutie te 
volgen. Deskundig advies bij het maken van de beste keuze is zeker geen overbodige 
luxe. Wegens de link met Thomas More, dat opleidingen biedt zowel in de technologie 
als in de zorg, is Modem hier beter dan ooit voor geplaatst.

Waarom?Waarom?
Adequate communicatiehulpmiddelen dragen bij tot inclusie, tot deelname aan de 
samenleving. Ze geven mensen met een communicatiebeperking een stem. De service 
van Modem past dus perfect in ‘Perspectief 2020’ van minister Jo Vandeurzen. Vandaar 
dat de Vlaamse overheid fi nanciële ondersteuning biedt.

Hoe?Hoe?
Modem was 23 jaar lang actief in het Gouverneur Kinsbergen Centrum van de provin-
cie Antwerpen en bouwde een stevige reputatie op. Wim De Backer, vroeger een van 
de vier medewerkers, trekt nu de kar in zijn eentje. Het nieuwe Modem blijft mensen 
met een beperking ondersteunen met onafhankelijke informatie en advies aan ieder 
die dat nodig heeft, maar terwijl men vroeger vanuit Antwerpen Vlaanderen rond reed 
om de mensen te adviseren, wil men nu werken met een netwerk van lokale experten. 
Cruciaal voor een effi  ciënte werking is het uitbouwen van een netwerkstructuur over 
heel Vlaanderen.

Meer informatie vind je op http://www.modemadvies.be

(Bron: Persberichten Modem 3 december 2015, www.modemadvies.be)

Varia
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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 tweede jaar op rij zijn we als Belgische Rett 
Syndroom Vereniging vzw geregistreerd als ‘goed doel’ bij dit jaarlijkse winter-
benefi et georganiseerd door Studio Brussel. Wie een actie opzet of een plaatje 
aanvraagt, kan dus kiezen voor onze vereniging als begunstigde. 

Onze promomail werd een tijdje geleden doorgestuurd en onze Facebook-
oproep werd massaal gedeeld. Vorig jaar hebben veel mensen plaatjes aan-
gevraagd voor ons, en hebben diverse mensen acties opgezet ten voordele van 
onze vereniging. We mochten dan ook een mooie som ontvangen van Music for 
Life.

Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn al een aantal acties bekend: de om-
geving van Rett meisje Ellis verkoopt mattentaarten, zelfgebakken koekjes en 
cakes; vrienden van de familie Gryp verkopen chips; organisatie van een con-
cert van Her Band in de feesttuin van Geert – collega van Els – en zijn vrouw 
Babs; en de zusjes Feyaerts hebben ook dit jaar weer plannen.

Alvast onze warme dank, we houden u op de hoogte!

Music for RETTMusic for RETT
De warmste week van Vlaanderen,De warmste week van Vlaanderen,
ook dit jaar weer voor Rett!ook dit jaar weer voor Rett!
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Give A Word To LotteGive A Word 

Iedereen in Lotte’s omgeving ziet en voelt 
Lotte ‘praten’ met haar ogen. In het voor-
jaar slaat de familie van Lotte de handen 
in elkaar omdat ze helemaal overtuigd 
zijn van de meerwaarde van een spraak-
computer. De kans om Lotte meer, anders 
en dieper te horen communiceren willen 
ze met hart en actie steunen. Ook het 
communicatiebureau Happiness wordt 
helemaal warm en enthousiast bij het 
idee en vanuit dit gezamenlijke geloof 
ontstaat de wondermooie campagne 
#GiveAWordToLotte. Een campagne die 
zich niet alleen voor Lotte, maar voor alle 
Rett kinderen inzet.

‘Crowdfunding-initiatieven hoeven niet al-
tijd rond nieuwe gadgets te draaien. Soms 
is er ook gewoon geld nodig om bijzon-
dere dingen te verwezenlijken. De cam-
pagne Give a Word to Lotte is daar een 
mooi voorbeeld van. Inzet is de fi nancie-
ring van twee dure spraakcomputers die 
Vlaamse meisjes met het Rett syndroom 
een stem kunnen geven.’ Zo beschrijft De 
Tijd het op 10 november op haar web-
site. En zo vatten ze de campagne mooi 
samen.

De campagne draait niet alleen rond 
centen inzamelen, maar ook rond het 
sensibiliseren van de publieke opinie. We 
willen met deze campagne aantonen dat 
onze Rett meisjes meer kunnen dan je op 
het eerste (snelle) gezicht zou denken. 
We willen tonen dat zij veel begrijpen en 
met de hulp van een spraakcomputer ook 
kunnen praten. Met de campagne Give 
a Word to Lotte doen we een oproep om 
de terugbetalingsprocedure van de dure 
spraakcomputers te versnellen en te ver-

eenvoudigen. Met de hulp van het com-
municatiebureau Happiness hebben we 
een persbericht uitgestuurd waarna we 
een artikel kregen in het Nieuwsblad en 
in De Tijd, en we zijn er zelfs in geslaagd 
om het journaal te halen. De impact was 
enorm. 

Symbool van de campagne is Lotte, een 
zestienjarig meisje met het Rett syn-
droom. Haar verhaal werd neergeschre-
ven in vijfduizend woorden die je op 
www.giveawordtolotte.com niet alleen 
kan lezen, maar ook kopen. De opbrengst 
gaat naar de aankoop van twee spraak-
computers voor de Rett vereniging. Deze 
toestellen zullen worden ingezet om 
Rett gezinnen een langere en meer diep-
gaande testperiode te bieden en zo hun 
terugbetalingsdossier meer slaagkans te 
geven.

(Els Maes)

Een overzicht van de initiatievenEen overzicht van de initiatieven

• Kaas- en wijnavond voor bijna 300 
personen georganiseerd door de fami-
lie van Lotte;

• Verkoop van festivalbandjes door 
Anna en haar vrienden;

• Verkoop van zelf gemaakte Minions 
door Greta;

• Verkoop van cupcakes door Lisa;
• Verjaardagsfeestje door vrienden van 

Wies;
• Huwelijksverjaardag oma en opa;
• Website voor de crowdfundingsactie 

www.giveawordtolotte.com;
• Eindejaarsactie in het Sint-Jozefcollege 

en de Sint-Amandusschool.

woordjes kopenwoordjes kopen
cupcakescupcakes

festivalbandjesfestivalbandjes

tobiitobii

kaas en wijnkaas en wijn

verjaardagsfeestjeverjaardagsfeestje

jubileumjubileum

schoolactieschoolactie

crowdfundingcrowdfunding

websitewebsite
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Give A Word To LotteTo Lotte

Het is ongeloofl ijk hoe onze Rett dochters, 
en hun kans op betere communicatie, 
mensen tot zoveel engagement bewegen. 
We hebben ons de voorbije maanden 
meermaals verbaasd over de inzet, de 
warmte en de niet afl atende energie die 
bovendreef. We zijn ontroerd, stil gewor-
den, geraakt. We hebben fi jne nieuwe 
mensen leren kennen en mensen an-
ders leren kennen. We zijn dankbaar. Erg 
dankbaar. En ook trots op wat Lotte en 
haar Rettgenootjes mee tot stand breng-

en. We zijn hoopvol en benieuwd naar 
wat de toekomst ons brengt, kunnen niet 
wachten om Lotte zelf te horen zeggen 
wat ze er van vindt …

O zo bedankt Koen, Joke, Paul, Karen, Jan, 
Barbara, Pieter, Mickey, Stijn, Bart, oma, 
opa, Greta, Nand, Ruben, Anna, Wies, alle 
helpers, allen die de campagne steunen! 
Dit overstijgt alle verwachtingen.

(Els en Luc, mama en papa van Lotte)
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Een aantal deelnemers vertelt ...Een aantal deelnemers vertelt ...

Give A Word To LotteGive A Word 
Spreken is goud. Communicatie 
speelt in al haar vormen een on-
misbare rol in ons leven. Als com-
municatiebureau zijn we bij Hap-
piness dagelijks op zoek naar de 
juiste boodschappen en de juiste 
woorden. Net daarom was het 
zo bijzonder om geconfronteerd 
te worden met Lotte, die deze 
woorden niet heeft. Lotte’s ver-
haal heeft ons allemaal geraakt 
en we hebben dan ook met veel 
liefde onze creativiteit ingezet om 
haar en andere Rett kindjes een 
stem te geven. We zijn dankbaar 
dat we deel mochten uitmaken 
van deze campagne en hebben 
veel bewondering voor Els en de 
rest van het warme gezin Nuyens. 
De laatste woorden uit Lotte’s 
verhaal zullen binnenkort ge-
veild worden op het feest ter ere 
van ons tienjarig bestaan. Wat 
fi jn dat we ons jubileum met zo’n 
betekenisvolle campagne kunnen 
vieren. Op Lotte! Op het woord!
(Barbara, in naam van Happiness)

Lotte is mijn zus. Toen ik hoorde 
dat er een spraakcomputer be-
stond, vond ik meteen dat we 
daarvoor iets moesten doen. Eer 
ik wist wat er gebeurde, werd er 
een campagne opgestart.

Vijf vrienden uit mijn klas gaven  
een verjaardagsfeestje, zij vroe-
gen geen cadeautjes voor zichzelf, 
maar wilden graag centjes voor 
#GiveAWordToLotte. De directrice 
van mijn school belde daarna naar 
mama om te zeggen dat heel de 
school in de warmste week ac-
ties voor GiveaWordtoLotte wil 
doen. Echt super, zo samen met 
alle leerlingen en meesters en 
juff en! Ik vind dat straf, ik wil ze 
daarvoor echt bedanken, net als 
de vrienden van Anna, want die 
kochten allemaal een armbandje. 

Nu hebben we de computer thuis. 
Ik vind het zo speciaal dat ik Lotte 
kan horen babbelen.
(Wies, broer van Lotte)

In de paasvakantie ve
Els me dat Lotte kon 
municeren met een s
computer en hoe hun
daardoor totaal op zij
stond. Alleen ... die P
twee weken weer weg
dus contact en comm
door en met Lotte.

Samen met Joke, mijn
ste zus, zochten we m
lijkheden om geld in t
zamelen. Na enkele la
Skype-gesprekken tus
België en Nieuw-Zeel
kwamen we uit bij he
nele’ idee van een ka
wijnavond. Karen, een
van Luc, wilde Lotte o
een spraakcomputer 
Daarnaast dacht ze o
hoe er strategisch op 
leid kon gewogen wor
zo’n computer haalba
betaalbaar te maken 
Rett meisjes.

Er was eens …

Niet lang geleden, in een land 
niet ver weg, leefde een gelukkig 
gezinnetje. Ze hadden ontdekt 
dat er een computer bestond 
die je met je ogen kon bedienen: 
de Tobii. Ze twijfelden omdat de 
Tobii 20.000 euro kostte, en ze  
niet zeker wisten of het wel iets 
voor hun Lotte was. Ze kregen 
voor twee weken een testmodel. 
Wat ze toen zagen, overtuigde 
hen meteen en volledig. Ze 

zouden sparen voor een Tobii 
spraakcomputer! 

Anna’s vriendinnen stonden 
helemaal achter het idee omdat 
ook zij wisten wat een wonder-
lijke verandering die computer 
zou kunnen betekenen. 

Op een dag zocht Anna, samen 
met Eva en Britt, twee van haar 
beste vriendinnen, toff e ideetjes 
waarmee ze veel centjes zouden 
kunnen inzamelen. Plots kreeg 

Britt een SUPERidee: ‘Laten we 
festivalbandjes maken en verko-
pen! Dat is tof voor de jeugd en 
voor de niet-jeugd!’, waarop Eva 
zei: ‘En dan zetten we er #GiveA-
WordToLotte op zodat iedereen 
weet dat het voor een goed doel 
is, komaan wie wil er nu geen 
bandje met een coole hashtag?’

Anna, Eva en Britt stelden dit 
voor aan Anna’s mama die 
het een heel tof idee vond, 
dus snelden ze naar boven en 
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Na een paar meetings met de 
families Maes-Nuyens, kozen 
we om te gaan voor de kaas 
en wijnavond, een Givea-
WordtoLotte actie uitgewerkt 
door Happiness en een com-
municatie via de pers om 
het beleid het belang van dit 
instrument voor Rett meisjes 
duidelijk te maken.

De kaas en wijnavond was 
een bijzondere ervaring. 
Een zaal werd gratis ter 
beschikking gesteld door de 
gemeente Asse, fl yers en 
affi  ches werden gedrukt, de 
kaas en de wijn besteld. Last 
minute kregen we hulp van 
heel veel jonge mensen –  
vrienden van Nand en Ruben 
– om de vele aanwezigen, 
overrompelend veel, een fi jne 
en lekkere avond te bezorgen, 
met als enige doel die spraak-
computer voor Lotte en haar 
Rettgenootjes. 

Het enthousiasme, de vriend-
schap, de energie en de 
warmte die we van familie, 
buren, vrienden en kennissen 
kregen raakte ons diep. 

Een vriendin zei: als je iets 
neerzet in de materie, creëer 
je een vonk waardoor het uni-
versum dromen begint waar 
te maken. Hoe dan ook, de 
dankbaarheid, het geluk en de 
verbondenheid via en dankzij 
Lotte was overweldigend.

Ondertussen heeft Lotte haar 
spraakcomputer. Ze straalt en 
lacht nog meer dan vroeger, 
fantastisch om te zien.
 
Lotte, je hebt dingen in be-
weging gezet, mij en heel wat 
anderen de ogen geopend en 
zaken laten voelen die zorgen 
voor een fi jnere wereld. Ik ben 
je daarvoor zo dankbaar.
(Koen, oom van Lotte)

Wij zijn een grote fami-
lie en elk jaar vieren 
wij samen Kerstmis. 
Een van de mooie tra-
dities (ons feest barst 
van de tradities!) is dat 
we allemaal een naam 
trekken waarvoor we 
een cadeautje kopen 
en een gedicht maken. 
Dit jaar hebben we 
eensgezind beslist om 
geen cadeautjes aan 
elkaar te geven maar 
wel woordjes te kopen 
op giveawordtolotte.
com en met de ge-
kochte woordjes een 
gedicht te maken voor 
de persoon die je trok. 
Past super mooi bij 
Kerstmis, past bij onze 
familie en vooral bij 
Lotte!
(Het voltallige feest-
comité van de familie 
Broeckx)

zochten een site waarop ze 
konden bestellen. Ze twijfelden 
… 100 bandjes? 200? Laten we 
er 300 nemen, als we ze niet 
verkocht krijgen, zetten we ze 
op eBay! Ze deelden het bericht 
op Facebook, Instagram, Snap-
chat, ... Het werd meer dan 70 
keer gedeeld. De 300 bandjes 
waren na drie dagen verkocht, 
dus bestelden ze een tweede 
lading. Ook die was na een week 
de deur uit. Ze verzamelden 
wel 1500 euro! Nu draagt bijna 

iedereen in de omgeving van 
Anna, Lotte en Wies deze coole 
bandjes!

Toen Anna’s school van de actie 
hoorde, stapten een paar leer-
lingen naar de directrice want ze 
wilden ook iets organiseren. Zo  
ontstond de actie Music for Lotte. 
Alle leerlingen konden een week 
lang betalend liedjes aanvragen 
die dan vrijdagmiddag op de 
speelplaats gedraaid werden.  

Anna werd stil bij het zien van 
zoveel initiatieven voor haar 
zus. Ze wist niet meer wat 
zeggen. Het is zo fantastisch als 
al je vrienden en zelfs je school 
achter jouw project staan. Niet 
te geloven, wonderlijk schoon 
gewoon! 

Zo leefde het gezinnetje van 
Lotte heel lang en gelukkig 
samen met de Tobii verder. Het 
leek wel een sprookje.
(Anna, zus van Lotte)

Give A Word To Lotte kreeg aandacht in het Give A Word To Lotte kreeg aandacht in het 
Journaal, in Het Nieuwsblad en in De Tijd. Journaal, in Het Nieuwsblad en in De Tijd. 
We delen de links op onze website.We delen de links op onze website.
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De Muynck Patricia
Deloitte Services & Investments NV
Devisch Cecile
Geldof Philippe-Maris Katrien
Inner Wheel Kortrijk Gulden Sporen
Kiwanis Aalst vzw
Koning Boudewijnstichting
Ten Miles for Prinses Emma
Umicore SA
Van Lierde Monika
Weekes-Degeye

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

Kiwanis AalstKiwanis Aalst
De Kiwanis Aalst – en in het bijzonder de heer Rik van Lautem – 
dragen de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw een zeer warm 
hart toe. Deze serviceclub overhandigde aan Hugo (Pilate) en 
mijzelf een cheque ter waarde van 2000 euro tijdens het jaarlijkse 
Summer Night Dinner. Ruim 440 gasten genoten van een viergang-
enmenu in de tot feestzaal omgebouwde garage Valckenier te 
Aalst. Naast onze vereniging werden nog een tiental andere sociale 
werken gesteund voor in totaal 20.000 euro!

Aan de ronde tafel was het genieten van het lekkere eten, de uitge-
lezen wijnen en vooral van het gezelschap van Rik, een onvervalste 
levensgenieter, gewoon een toff e pee. Ik maakte ook aangenaam 
kennis met zijn dochter Christel en met twee dames van MPI Ten 
Dries. Het gezelschap aan onze tafel werd verrast door Gustaaf, de 
schoonbroer van Rik, toen die terugkwam met het schilderij van 
striptekenaar Ivan Bulté waarvoor hij het hoogste bod had uit-
gebracht. Vorig jaar kocht hij ook al ons geschilderd konijn!

Nogmaals dank aan de Kiwanis Aalst voor een fi jne avond en 
voor de mooie cheque. Een bijzonder woord van dank voor Rik 
van Lautem die onze vereniging vol vuur en met volle overtuiging 
 steunt en blijft steunen, ook bij de vernieuwde sociale commissie. 
Wij zijn blij ook kennis te hebben kunnen maken met de nieuwe 
voorzitter van deze belangrijke afdeling binnen de werking van de 
Kiwanis.

(Paul Heymans)
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LIJST GIFTEN VAN 1 JANUARI TOT 1 DECEMBER 2015LIJST GIFTEN VAN 1 JANUARI TOT 1 DECEMBER 2015

ACHTEN ROGER, GENKACHTEN ROGER, GENK
BAETENS ANGELA, ZELLIKBAETENS ANGELA, ZELLIK
BENTLEY JUDITH, OTTIGNIESBENTLEY JUDITH, OTTIGNIES
BERGHGRACHT-HAENTJENS, EKSAARDEBERGHGRACHT-HAENTJENS, EKSAARDE
BOBBAERS-SEURS, ZUTENDAALBOBBAERS-SEURS, ZUTENDAAL
BOETIEK SALUT BVBA, LANAKENBOETIEK SALUT BVBA, LANAKEN
BOIY DENISE, BRASSCHAATBOIY DENISE, BRASSCHAAT
BOONE-DEVISCH, HOEKEBOONE-DEVISCH, HOEKE
BRIGANTI VICENZO, GENKBRIGANTI VICENZO, GENK
BROECKX ROSALIA, TURNHOUTBROECKX ROSALIA, TURNHOUT
BUSSCHOTS-DE VOCHT, LIERBUSSCHOTS-DE VOCHT, LIER
CAERS-HUYSMANS, MOLCAERS-HUYSMANS, MOL
CELEN WALTER, ANTWERPENCELEN WALTER, ANTWERPEN
CEULEMANS GEERT, ZOERSELCEULEMANS GEERT, ZOERSEL
COOLEN JEAN, EKERENCOOLEN JEAN, EKEREN
CORLUY WALTER, BERCHEMCORLUY WALTER, BERCHEM
CORNELIS-DEVISCH, BEERNEMCORNELIS-DEVISCH, BEERNEM
COSTERMANS CAROLINE, BRASSCHAATCOSTERMANS CAROLINE, BRASSCHAAT
DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM BEISEMDE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM BEISEM
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAARDE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURGDE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BRUYCKER ANNELEEN, BORGERHOUTDE BRUYCKER ANNELEEN, BORGERHOUT
DE COSTER ROSANNE, MERCHTEMDE COSTER ROSANNE, MERCHTEM
DE MUYNCK ANNE, STERREBEEKDE MUYNCK ANNE, STERREBEEK
DE MUYNCK FRANK, SCHILDEDE MUYNCK FRANK, SCHILDE
DE MUYNCK PATRICIA, ZANDHOVENDE MUYNCK PATRICIA, ZANDHOVEN
DE PAUW-REYNAERT, SINT KATHARINA LOMBEEKDE PAUW-REYNAERT, SINT KATHARINA LOMBEEK
DE RUIJTER-DRIEGHE, LIERDE RUIJTER-DRIEGHE, LIER
DE STAELEN-EGGHE, KRUIBEKEDE STAELEN-EGGHE, KRUIBEKE
DE STRYKER ELIANE, AFLIGEMDE STRYKER ELIANE, AFLIGEM
DE VUYST-BAETENS, WETTERENDE VUYST-BAETENS, WETTEREN
DE WIT-GEUKENS, OLENDE WIT-GEUKENS, OLEN
DEDRIE JOZEF, SINT AMANDSBERGDEDRIE JOZEF, SINT AMANDSBERG
DEFEVER MARC, LANGEMARK POELKAPELLEDEFEVER MARC, LANGEMARK POELKAPELLE

VANAF 40 EURO VANAF 40 EURO 
IS UW GIFT FISCAAL AFTREKBAARIS UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR
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DELMULLE NELE, WAREGEMDELMULLE NELE, WAREGEM
DELOITTE SERVICES & INVESTMENTS NV, DIEGEMDELOITTE SERVICES & INVESTMENTS NV, DIEGEM
DEPREZ GEORGETTE, MENENDEPREZ GEORGETTE, MENEN
DESMET-BONTE, BRUGGEDESMET-BONTE, BRUGGE
DEVISCH CECILE, BRUGGEDEVISCH CECILE, BRUGGE
DEVISCH DANIEL, SINT ANDRIESDEVISCH DANIEL, SINT ANDRIES
DEVISCH-STORME, HOOGLEDEDEVISCH-STORME, HOOGLEDE
DEVISCH KRIS, LICHTERVELDEDEVISCH KRIS, LICHTERVELDE
DEVISCH NOEL, ERPS KWERPSDEVISCH NOEL, ERPS KWERPS
DUYM-WEYTS, BURCHTDUYM-WEYTS, BURCHT
FERNY-SPIESSENS, ZANDHOVENFERNY-SPIESSENS, ZANDHOVEN
FRANSEN-DE WIT, SCHILDEFRANSEN-DE WIT, SCHILDE
GABRIELS-SCHMITTE, PUURSGABRIELS-SCHMITTE, PUURS
GEELEN ANNA, GENKGEELEN ANNA, GENK
GELDOF-COSTERMANS, BRASSCHAATGELDOF-COSTERMANS, BRASSCHAAT
GELDOF CHRISTOPHE, ZWIJNDRECHTGELDOF CHRISTOPHE, ZWIJNDRECHT
GELDOF-MARIS, ZWIJNDRECHTGELDOF-MARIS, ZWIJNDRECHT
GERING-VAN REGENMORTEL, HOBOKENGERING-VAN REGENMORTEL, HOBOKEN
HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIKHOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK
HOUBART ERIC, LIEGEHOUBART ERIC, LIEGE
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAARHUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
HV 47 BV, ANTWERPENHV 47 BV, ANTWERPEN
INNER WHEEL KORTRIJK GULDEN SPOREN, HEESTERTINNER WHEEL KORTRIJK GULDEN SPOREN, HEESTERT
KIWANIS AALST VZW, ASSEKIWANIS AALST VZW, ASSE
KLOEK-GORDIJN, BORSBEEKKLOEK-GORDIJN, BORSBEEK
KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BRUSSELKONING BOUDEWIJNSTICHTING, BRUSSEL
KREMER-ELMIGER, BERCHEM SAINT AGATHEKREMER-ELMIGER, BERCHEM SAINT AGATHE
LAPLASSE DANIEL, LOBBESLAPLASSE DANIEL, LOBBES
LEBEER-GOOSSENS, MORTSELLEBEER-GOOSSENS, MORTSEL
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOLLOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIKMAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES CHRISTIANE, HERBEUMONTMAES CHRISTIANE, HERBEUMONT
MAES JACQUELINE, BRUGGEMAES JACQUELINE, BRUGGE
MAES JOKE, ASSEMAES JOKE, ASSE
MAES KOEN, ASSEMAES KOEN, ASSE
MARIS-MORTIERS, ANTWERPENMARIS-MORTIERS, ANTWERPEN
MARIS-VAN IJPEREN, ZWIJNDRECHTMARIS-VAN IJPEREN, ZWIJNDRECHT
MARIS PETER, HOVEMARIS PETER, HOVE
MERTENS GUIDO, DILBEEKMERTENS GUIDO, DILBEEK
NOORDOVER-VAN YPEREN, WASSENAARNOORDOVER-VAN YPEREN, WASSENAAR
NOUWEN ANNIE, HOUHALEN HELCHTERENNOUWEN ANNIE, HOUHALEN HELCHTEREN
NUYENS JOSEPHUS, TURNHOUTNUYENS JOSEPHUS, TURNHOUT
NUYENS-NAELAERTS, ANTWERPENNUYENS-NAELAERTS, ANTWERPEN
PACOLET MARIA, SINT ANDRIESPACOLET MARIA, SINT ANDRIES
PATRICK CAUWENBERGH, MORTSELPATRICK CAUWENBERGH, MORTSEL
PEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVERPEETERS ANNA, SINT KATELIJNE WAVER
PEETERS PAUL, SCHILDEPEETERS PAUL, SCHILDE
PRZYDRYGA-VAN WIELE, SINT NIKLAASPRZYDRYGA-VAN WIELE, SINT NIKLAAS
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ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTIROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI
ROSSION HUGHES, TELLINROSSION HUGHES, TELLIN
SAINT GHISLAIN-BOSMANS, ANTWERPENSAINT GHISLAIN-BOSMANS, ANTWERPEN
SANDERS ANNIE MARIE, STADENSANDERS ANNIE MARIE, STADEN
SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVENSELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN
SICCARD-DE SMEDT, WEMMELSICCARD-DE SMEDT, WEMMEL
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEMSIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
STOFFELEN KOEN, BERCHEMSTOFFELEN KOEN, BERCHEM
TIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAALTIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAAL
TIELLIU IVAN, MELLETIELLIU IVAN, MELLE
UMICORE NV, BRUSSELUMICORE NV, BRUSSEL
VAN BERGEIJK ANKE, OVERIJSEVAN BERGEIJK ANKE, OVERIJSE
VAN BOCKSTAELE STEFAAN, GERAARDSBERGENVAN BOCKSTAELE STEFAAN, GERAARDSBERGEN
VAN BUUL MARC, ANTWERPENVAN BUUL MARC, ANTWERPEN
VAN DEN KEYBUS-DE PAEPE, ZWIJNDRECHTVAN DEN KEYBUS-DE PAEPE, ZWIJNDRECHT
VAN DEN KEYBUS-VAN LANDEGHEM, KRUIBEKEVAN DEN KEYBUS-VAN LANDEGHEM, KRUIBEKE
VAN DER LINDEN-TRUYENS, SCHOTENVAN DER LINDEN-TRUYENS, SCHOTEN
VAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDEVAN DRIESSCHE ANDRE, EKSAARDE
VAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEKVAN LAETHEM-DE WINNE, DILBEEK
VAN LAETHEM KATLEEN, ALSEMBERGVAN LAETHEM KATLEEN, ALSEMBERG
VAN LANDEGHEM ANN, KRUIBEKEVAN LANDEGHEM ANN, KRUIBEKE
VAN LANDEGHEM-VERMEULEN, KRUIBEKEVAN LANDEGHEM-VERMEULEN, KRUIBEKE
VAN LIERDE MONIKA, WEMMELVAN LIERDE MONIKA, WEMMEL
VAN MIEGHEM VERA, DEURNEVAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN MIERLO-VAESEN, HAMONT ACHELVAN MIERLO-VAESEN, HAMONT ACHEL
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEMVAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN ONCKELEN GODELIEVE, ANTWERPENVAN ONCKELEN GODELIEVE, ANTWERPEN
VAN PEEL-GODEFROIT, ANTWERPENVAN PEEL-GODEFROIT, ANTWERPEN
VAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVEN, ASSEBROEKVAN WALLEGHEM-VAN WASSENHOVEN, ASSEBROEK
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDEVAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VANDENBROELE-VANDENAMEELE, WERVIKVANDENBROELE-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPERVANDENBROELE MIA, IEPER
VERELST-VOLLEBERGH, DUFFELVERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL
VERMEULEN ANNA, BRUGGEVERMEULEN ANNA, BRUGGE
VERMEULEN-VERHULST, KRUIBEKEVERMEULEN-VERHULST, KRUIBEKE
WEEKES-DEGEYE, BRAINE L’ALLEUDWEEKES-DEGEYE, BRAINE L’ALLEUD
WEYTJENS-LANGENS, ASWEYTJENS-LANGENS, AS

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

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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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

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


