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Colofon

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap aan een goed doel 
na te laten, dan is het nodig dat u een testament maakt. Op die 
manier bent u er zeker van dat uw wensen na uw overlijden worden 
uitgevoerd.

Hebt u geen kinderen, kleinkinderen, echtgenoot of echtgenote, noch een samenwonende partner, dan is een testament 

met duolegaat de meest aangewezen formule. 

De tarieven voor andere erfgenamen zoals broers en zussen kunnen oplopen tot 65%. Ooms, tantes, neven en nichten 

zullen 65% of 70% successierechten moeten betalen, afhankelijk van het bevoegde gewest. Voor andere legatarissen 

kunnen de tarieven oplopen tot 65% of zelfs 80%, afhankelijk van het bevoegde gewest, zodat zij maar een erg klein 

stukje van uw erfenis overhouden.

Een duolegaat is een testament met een dubbel legaat. Het ene legaat is bestemd voor een vriend of verwant, het 

andere voor een goed doel (zoals de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw). 

Bij een duolegaat 

stelt u het 

goede doel aan 

als algemeen 

legataris. Dat 

wil zeggen dat 

het goede doel 

verantwoordelijk is voor de aangifte en de verdeling van de nalatenschap. Het goede 

doel betaalt alle successierechten, ook die op het gedeelte van de erfenis dat naar 

de andere erfgenamen gaat. Liefdadigheidsinstellingen die een erkenning hebben om 

fiscaal aftrekbare giften te ontvangen (zoals de Belgische Rett Syndroom Vereniging 

vzw) betalen 8.8% in het Vlaamse Gewest, 7% in het Waalse gewest en 12,5% in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het resultaat is een win-win situatie: uw vriend of verwant houdt meer over én u doneert 

een financiële bijdrage aan het door u gekozen goede doel.

U kunt een 

testament met 

duolegaat zelf 

opstellen, maar 

het is beter om u 

te laten bijstaan en adviseren door een notaris. De verhouding tussen het legaat aan het 

goede doel en de andere begunstigde(n) moet zorgvuldig worden bepaald.

Noch de erfgenamen, noch het begunstigde goede doel moeten van uw plannen op 

de hoogte gebracht worden voor het overlijden. U kunt uw wensen in alle discretie 

bespreken met de notaris.

Indien u een legaat wilt nalaten aan onze vereniging, geef dan volgende coördinaten 

door aan uw notaris:

          Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw

          Lil 26, 2450 Meerhout

          RPR Turnhout 0 435 817 931

(Peter Vanherck)

Testament VOOR RETT
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Het resultaat is dat uw vriend of 
verwant meer overhoudt. 

Het goede doel betaalt alle 
successierechten, ook die op het 
gedeelte dat naar de andere 
erfgenamen gaat.



AGENDA

First things first
26 januari 2019
Gastronomische winterwandeling in Oostende. Alle ouders ontvangen een persoonlijke 

uitnodiging met de post. 

27 april 2019
Naar jaarlijkse traditie vieren we onze Rett familiedag in het GielsBos. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda!

28 april 2019 om 15 uur
Toneelgezelschap Kort door den Bos speelt de klucht Veel Beterschap! ten voordele 

van onze vereniging. Locatie: Loods Verstraeten, Massemen. Er is ook een VIP-formule in 

combinatie met een etentje. Meer info: www.kortdoordenbos.be Allen daarheen!

28 & 29 september 2019
Europese Rett Conferentie in Tampere, Finland. Alle info op

https://www.rett2019tampere.fi

WeTravel2 is een gespecialiseerd reisbureau voor mensen met een fysieke beperking. Het 

reisbureau werd opgericht door Kristof Steegmans. Kristof brak op 18-jarige leeftijd zijn nek 

bij een duikongeval. ‘Opnieuw lopen – laat staan zwemmen – bleef voor altijd onmogelijk. 

Mezelf heruitvinden is wél gelukt. Ik ben ondernemer geworden. Ik ben een levensgenieter. 

En ik ben een reiziger.’

Vier jaar geleden startte Kristof zijn eigen reisorganisatie. Hij begon met een beperkt 

aanbod dat geleidelijk aan groeide. Vandaag is zijn bedrijf dé referentie in de wereld van 

toegankelijk reizen. 

WeTravel2 biedt een groot aantal reizen en reisjes aan in binnen- en buitenland, met 

toegankelijke accommodatie, zo nodig met persoonlijke assistentie op vluchten, de huur 

van een aangepaste wagen, ... Ze breiden hun aanbod steeds verder uit, zijn steeds op 

zoek naar nieuwe toegankelijke reisdoelen. ‘Iedereen verdient vakantie’ is hun motto.

In november publiceerde WeTravel2 een eerste reismagazine voor personen met een 

beperking. Je kan het magazine bekijken op hun website of zelf een papieren exemplaar 

aanvragen. 

http://wetravel2.eu

voor  mensen met een beperki ng
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Het blijft me steeds weer verwonderen, verwonderen 

en ontroeren, dat wij-gevoel op familiedagen en 

andere Rett activiteiten. Een grote, gevarieerde groep 

van mensen die allemaal heel verschillend in het 

leven staan, verschillende leeftijden, dromen, doelen 

en karakters hebben, komen samen en creëren een 

familie. Op basis van herkenning en erkenning.

Het wij-gevoel. Zo mooi om te zien. Er worden ver-

halen, zorgen en bezorgdheden gedeeld, maar ook 

de mooie momenten, de successen op 

motorisch, 

com-

municatief en cognitief gebied, de 

intense momenten met de dochters, de blikken, de 

kippenvelmomenten. Er worden tips uitgewisseld over 

eten en slapen of het gebrek daaraan, over auto’s, 

huilbuien, hygiëne, enz … Alleen al sommige dingen 

kunnen vertellen zonder een rare blik te krijgen of 

een nietszeggende of totaal ongemakkelijke opmer-

king doet zo’n deugd. Geef toe, waar anders kan je 

zonder schroom vertellen over intieme scheerbeurten 

bij je tiener of volwassen dochter. 

Met sommige ouders klikt het wat makkelijker en 

natuurlijker dan met anderen, en ook niet alle tips 

of verhalen zijn nuttig voor jou persoonlijk of voor je 

eigen situatie, maar toch blijft er wel een algemeen 

wij-gevoel, een herkenning. 

Onze Rett familie, we zien of horen elkaar slechts af 

en toe, maar hebben steeds wat te vertellen en ik 

ben steeds blij om de mensen, de gezinnen terug te 

zien. Om de veranderingen te horen, mee te leven 

met de minder mooie verhalen en te glunderen bij de 

positieve.

Het blijft me zo verwonderen, die samenhorigheid tij-

dens onze activiteiten. Want ik blijf wel vinden dat elk 

Rettje en elk gezin zijn eigen verhaal heeft. Ik heb nog 

nooit met iemand gebabbeld en gedacht ‘dat zou ons 

verhaal kunnen zijn’. Er zijn wel raakvlakken, herken-

ningspunten, maar er zijn ook altijd dingen die ik 

totaal niet ken of meegemaakt heb. Onder die 

grote noemer Rett syndroom zijn er tientallen, 

honderden aparte uitingen van Rett. Kijk alleen 

al naar de verschillende motorische uitingen: 

van stappers tot volledig rolstoelafhankelij-

ken, en alles daar tussenin. Door de recente 

ontwikkelingen vallen de verschillen op 

communicatief vlak ook meer op: er zijn nu  

Rettjes die over een ongelofelijke woorden-

schat beschikken en mooie, lange zinnen 

maken, veel te vertellen hebben. Daarnaast 

heb je Rettjes voor wie het gericht kijken al 

een hele overwinning en een meerwaarde 

is en, ook hier, alles daartussenin. 

Nu ik toch bij de communicatie beland 

ben, kan ik misschien meteen van de 

gelegenheid gebruik maken om iedereen 

even een hart onder de riem te steken. 

Mensen, wij zijn allemaal goed bezig. 

Sommige Rettjes zijn ondertussen heel 

communicatief, anderen vinden ge-

woon kijken en misschien eenvoudige 

spelletjes spelen of een keuze uit 

twee dingen maken al een hele toer. 

Bij sommigen staat de oogbestu-

ringscomputer altijd op en klaar, bij 

anderen durft hij al eens een dagje (of langer) in 

de kast te blijven staan. Sommige Rettjes hebben 

er even geen zin in en kijken dagen of weken heel 

bewust weg van de computer. Anderen raken gefrus-

treerd omdat de juiste woorden niet op de computer 

te vinden zijn, of misschien omdat er voor hen teveel 

op staan.

Maar voor alle gezinnen die bezig zijn met commu-

nicatie (of er zelfs nog maar aan denken) durf ik te 

zeggen dat jullie gewoon goed bezig zijn. Er is hier 

geen juist of fout. Het is blijven proberen, het soms 

wat laten rusten, je kind uitdagen maar toch haar 

tempo respecteren. Het is luisteren naar anderen, 

maar daar toch je eigen ding mee doen. Het is begrij-

pen en onthouden dat ieder Rettje anders is, dat elk 

gezin anders is en dat de ene dag de andere niet is.

Ik wens iedereen alvast geweldige feesten vol plezier 

en liefde. Geniet van elkaar en start het nieuwe jaar 

met nieuwe moed. Prettige kerst en gelukkig 2019!
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10 jaar RSRT
RETT Wetenschap

De domeinnaam zegt helemaal waar RSRT voor staat: reverserett.org

Een korte voorgeschiedenis

 • In 1999 ontdekt Huda Zoghbi dat mutaties in het MeCP2 gen het Rett syndroom 

veroorzaken. 

 • In 1999 lanceert Monica Coenraads het Rett Syndrome Research Fund om de 

agenda van de research te bepalen. Haar dochter Chelsea werd een jaar eerder 

gediagnosticeerd met Rett syndroom.

 • In februari 2007 publiceert Adrian Bird in Science dat Rett symptomen bij muizen 

omkeerbaar zijn – zelfs bij volwassen muizen – eens normale waarden van het 

MeCP2 proteïne zijn hersteld.

 • In 2008 richt Monica Coenraeds Rett Syndrome Research Trust op om zo snel 

mogelijk de kloof te dichten tussen 'genezen muis' en 'genezen kind'.

Het RSRT werd in september 2008 gelanceerd in de Verenigde Staten om de research te diri-

geren en te sturen, om actief te focussen op de genezing van het Rett syndroom en andere 

MeCP2 gerelateerde stoornissen. Wereldwijd leven zo’n 350.000 meisjes en vrouwen met de 

pijnlijke symptomen van het Rett syndroom. 

Het ultieme doel van de organisatie is zichzelf overbodig te maken door het vinden van een 

kuur voor Rett.

Het RSRT financiert meer Rett research dan enige andere organisatie wereldwijd. Sinds de  

oprichting in 2008 werd 47 miljoen dollar besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Zesen-

negentig procent van alle ontvangen donaties gaat naar research. Het interne team is klein en 

de stafleden zijn zeer gemotiveerd, op die manier kan zo goed als alle geld en energie besteed 

worden aan wat het allerbelangrijkste is: de Rett kinderen zo snel mogelijk genezen.

Het RSRT herschreef het landschap van de Rett research door zelf op zoek te gaan naar 

veelbelovende onderzoeksvelden en door nauw toezicht te houden op het onderzoek dat ze 

financieren. Ze kiezen zelf hun partners – wetenschappelijke en andere – en zijn niet bang om 

risico’s te nemen met innovatieve projecten. 

Ze geloven heel sterk dat Rett genezen kan worden. 

De basiswaarden

Objectiviteit

Het is gevaarlijk om je blind te staren en verliefd te worden op de eigen onderzoeken.

Transparantie

Het verantwoorden van elke cent die gedoneerd wordt.

Waarheid, geen hype

Het tonen van eerlijke resultaten. Ze willen geen sprookjes verkopen, geen onnodige hypes 

najagen. 

De tijd dringt

Dringend is een understatement, het is een dagelijks gevecht.
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dossier

wonen & leren

Een levensloop ‘binnen de lijntjes’ is helaas niet mogelijk voor Rett meiden. Op 

welke manier brengen ze hun dagen, hun leven dan wel door? Welke keuzes 

kan je als ouder maken, welke wegen staan open? 

Het antwoord op de vraag ‘Wat is het beste voor mijn dochter?’ kunnen we 

niet geven. Dat is voor elke Rett meid, met haar eigen mogelijkheden en 

beperkingen, anders. Dat is voor elk gezin, met zijn eigen samenstelling en 

dynamiek, een heel persoonlijke beslissing.

In dit dossier geven we een globaal overzicht van de verschillende opties 

voor Rett meisjes en dames van diverse leeftijden. De korte theoretische 

uiteenzetting wordt gelardeerd en verlevendigd door persoonlijke verhalen. 

Deze verhalen kunnen een inspiratie bieden voor wie nog zoekende is. Ze zijn 

vooral en in ieder geval boeiend leesvoer, en soms tonen ze een onverwachte 

invalshoek of een minder voor de hand liggende combinatie. Ze geven de droge 

feiten vlees en bloed, hart en ziel. Bedankt voor het delen van jullie ervaringen, 

ouders van Bo, Chantal, Emma, Jana, Jolien, Lieselot, Ruth en Tessa.

Het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en het Persoons Volgend Budget 

(PVB) zijn belangrijke factoren in het keuzeproces. In een volgende editie van de 

Rett Gazet krijgen die uitgebreider aandacht. 

(Anna)
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Behalve een korte periode als kleuter is Rett dame 

Chantal (41) altijd thuis geweest, dag en nacht. Moeder 

Marie-Josée nam lange tijd de hoofdmoot van de zorg 

alleen op zich, geholpen door een paar familieleden. Ze 

was (en is) huisvrouw, het was vanzelfsprekend dat ze die 

taak op zich nam, en dat wilde ze ook graag. Vader Hubert 

ijverde ondertussen voor de opstart van thuisbegeleiding, 

waaruit later het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is 

gegroeid. Daarnaast nam hij waar mogelijk zorgtaken op 

zich. Sinds Hubert op pensioen is, heeft hij daar meer tijd 

voor en neemt hij regelmatig thuis het roer over, zodat zijn 

vrouw wat meer vrije tijd heeft. 

Chantal heeft al jaren een PAB. Twee externe persoonlijk 

assistenten (opvoedsters) nemen overdag afwisselend de 

zorg op zich. Ze halen Chantal uit bed, kleden haar aan en 

geven haar te eten, gaan wandelen en zwemmen en doen 

andere eenvoudige activiteiten. Voor Marie-Josée is het 

PAB het fijnste wat haar ooit overkomen is. De persoonlijk 

assistenten betekenen overduidelijk een hele verlichting 

voor beide ouders. Nu die ouder worden en het zorgen 

fysiek steeds moeilijker wordt, hebben ze een verhoging 

van het budget aangevraagd om hulp te kunnen inkopen 

voor nachten en weekends. De aanvraag is goedgekeurd, 

maar het blijft wachten tot het geld er is, aangezien de 

budgetten bij de overheid op zijn.

In dit gezin is het een uitgemaakte zaak dat beide zussen 

van Chantal de zorg zullen overnemen als de ouders daar 

niet meer toe in staat zijn. Martine en Veronique wonen al-

lebei in de buurt en ze helpen al hun hele leven structureel 

met oppassen en kleine zorgtaken. Ze weten zeker dat ze 

het niet over hun hart zouden kunnen krijgen om Chantal 

in een instelling te plaatsen. Het levensmotto van ouders en 

zussen: 'als Chantal maar gelukkig is'.

Chantal

'Thuis bij ons' of 'een andere thuis' als extremen in 
het spectrum van mogelijkheden
Je krijgt de diagnose 'Rett syndroom' 

voor je kleine meid, en als je emotio-

neel een beetje opgekrabbeld bent, 

borrelen een massa vragen op. Ook 

op gebied van wonen, leven en leren:  

Hoe kunnen we het beste voor haar 

zorgen? Is ze beter af thuis of kiezen 

we voor een instelling? 

Er zijn twee opties in de uitersten van 

het spectrum van mogelijkheden. Het 

zijn rechtlijnige, maar daarom geen 

makkelijke of simpele oplossingen. 

Net als alle uitersten, worden deze 

eerder zelden gekozen. Dat maakt ze 

niet beter of slechter, ze passen alleen 

minder vaak bij de leefsituatie van het 

Rett meisje en haar gezin.

Thuis in het gezin
Je kan er als ouders voor kiezen 

om je Rett meid volledig thuis op te 

vangen en te verzorgen. Je kiest zelf 

welke therapieën ze volgt. Ze woont 

en slaapt thuis. 

In deze situatie, en indien je haar zelf 

geen les geeft, moet je een attest van 

'vrijstelling van leerplicht' aanvragen 

bij de Commissie van Advies voor 

Buitengewoon Onderwijs van het De-

partement Onderwijs (Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap). 

Thuis in een instelling
Sommige ouders kiezen ervoor om 

hun Rett meid van kleinsaf aan een 

nieuwe thuis te geven in een instelling. 

Ze is daar omringd door professionele 

zorgen en verzorging. School of 

dagopvang en alle nodige therapieën 

zijn geïntegreerd in deze formule. Het 

meisje heeft er een eigen kamer en 

groeit op in een leefgroep.  

De twee uitersten
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Op kleuterleeftijd, en zeker als je kind 

de leerplichtige leeftijd nadert, dringen 

een aantal keuzes zich op. We kunnen 

ze eenvoudig opdelen in 'Wat?' en 

'Waar?'

WAT?
Het is afhankelijk van de capaciteiten 

en het karakter van je Rett dochter 

en van je voorkeur als ouder: gaat je 

dochter naar een school of naar een 

schoolvervangende dagopvang?

We horen vaak dat ouders maar één 

optie krijgen, maar voor Rett meisjes 

zijn ze er wel degelijk allebei. 

Buitengewoon onderwijs
Sommige Rett kleutertjes kunnen 

terecht in het reguliere kleuteronder-

wijs, maar dat is eerder uitzondering 

dan regel. 

Een kind met Rett syndroom kan wel 

terecht in het buitengewoon onder-

wijs. Om toegang te krijgen tot dat 

onderwijs, heb je een verslag nodig 

van het Centrum voor Leerlingenbe-
geleiding (CLB). Dat verslag bepaalt  

in welk type buitengewoon onderwijs 

je kind terecht kan. Voor Rett meisjes 

gaat dat meestal om type 2. 

Het buitengewoon onderwijs is onder-

wijs op maat van het kind dat speciale 

zorg nodig heeft. De kinderen zitten 

er in kleine klasjes en de leerkracht 

wordt bijgestaan door verzorgers en 

paramedici. De school bekijkt de capa-

citeiten en beperkingen van elk kind 

bij het uitwerken van een aangepast 

programma. Ook therapieën worden 

vaak tijdens de lesuren aangeboden.

We onderscheiden buitengewoon 

kleuteronderwijs (BuKO), buitenge-

woon basisonderwijs (BuBaO) en 

buitengewoon secundair onderwijs 

(BuSO). 

Schoolvervangende 
dagopvang
Schoolvervangende dagopvang wordt 

aangeboden in multifunctionele 

centra. Vanaf zes jaar heb je een 

attest van vrijstelling van leerplicht 
nodig. Het MFC kan je helpen met de 

aanvraag.

De kinderen worden er ingedeeld in 

leefgroepen van kinderen met verge-

lijkbare capaciteiten en behoeften. 

Voor elk kind wordt een handelings-

plan opgesteld, dat regelmatig geëva-

lueerd en zo nodig bijgestuurd wordt. 

De kinderen worden er begeleid en 

verzorgd door een multidisciplinair 

team. Naast de opvoeders die voor de 

dagelijkse gang van zaken instaan, zijn 

ook verpleegkundigen en therapeuten 

aanwezig. Je Rett meid krijgt er dus 

alle nodige therapieën.

Gelijkenissen en verschillen?
Ondanks een verschil in woordenschat 

(klas versus leefgroep, lesprogramma 

tegenover handelingsplan, ...) zijn er 

veel gelijkenissen tussen beide vor-

men van dagopvang: de omkadering 

is gelijkaardig, de groepjes zijn klein 

en de kinderen worden individueel en 

persoonlijk begeleid. Indien er vervoer 

heen en terug geregeld wordt door de 

school of instelling is dat gratis.

In een school krijgt het kind meer 

educatieve stimuli en is de omge-

ving sowieso rijker aan prikkels. De 

structuur is er duidelijker en de dagen 

en uren van het reguliere onderwijs 

worden gevolgd. Het kind krijgt les van 

een leerkracht en wordt verondersteld 

aanwezig te zijn tijdens de schooluren. 

In de schoolvervangende dagopvang 

zijn de stimuli basaler en volgt men 

meer het ritme van het kind. 

Baby en peuter

Kind en jongere

De diagnose 'Rett syndroom' krijg je 

vaak rond de leeftijd van twee jaar. 

Tegen die tijd ben je je als ouder al 

een tijdje bewust dat er iets niet in 

orde is met je meisje, maar weet je 

nog niet wat.

In de baby- en peuterleeftijd nemen 

ouders, soms in combinatie met 

 grootouders of anderen uit het dichte 

netwerk, vaak de zorg op zich van het 

Rett meisje. In sommige gevallen is 

een regulier kinderdagverblijf of een 

dagmoeder een oplossing. 

Ook een babysit voor een avondje 

uit of zelfs een weekend weg, kan op 

deze leeftijd vaak nog in het 'gewone 

circuit' gevonden worden.

Een professionele oplossing voor de 

allerkleinsten wordt aangeboden in 

een kinderdagverblijf met inclusie.

Inclusieve dagopvang
Inclusieve kinderopvang is de opvang 

van een aantal kinderen met een 

zorgbehoefte in een groep samen met 

kinderen zonder specifieke zorgbe-

hoefte. 

Het kinderdagverblijf kan begeleid en 

ondersteund worden door een Cen-
trum Inclusieve Kinderopvang in de 

regio. Een lijst van deze centra vind je 

op de website van Kind en Gezin.

Een brochure over hoe inclusieve 

kinderopvang werkt, vind je op de 

website van VBJK (Vernieuwing in 
de Basisvoorzieningen voor Jonge 
Kinderen) www.vbjk.be

Inclusieve kinderopvang biedt niet 

per definitie therapie aan, maar bij 

sommige van die kinderdagverblijven 

kunnen de nodige therapieën wel ge-

koppeld worden. Dat kan een voordeel 

zijn, omdat je dan als ouder niet meer 

'buiten de uren' op therapie moet met 

je Rett meisje.
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Toen wij doorhadden dat Ruth (5) niet ontwikkelde 

zoals het hoort, hebben wij ervoor gezorgd dat ze terecht 

kon in De Steigertjes (in Sint-Amandsberg), een ge-

mengde crèche waar vier kindjes met beperkingen zaten 

per groep van 12. Zo kon Ruth haar ergo, kine en logo 

daar tijdens de dag volgen, kon ze meer therapie krijgen 

op voor haar betere uren, en moesten we niet op zoek 

naar privétherapeuten.

Toen Ruth twee werd, zijn we beginnen uitkijken naar 

een school. Over iets anders (MFC bijvoorbeeld) werd 

eigenlijk niet gesproken. Ruth kreeg een type 2 attest 

(voor kinderen met een mentale beperking) en toen heb-

ben wij alle dichtstbijzijnde scholen van de verschillende 

onderwijsnetten bekeken. Wij legden de mogelijkheid 

tot geïntegreerde therapieën naast elkaar (sommige 

scholen boden niet én ergo én logo én kine aan tijdens 

de schooluren, alleen maar twee van de drie). Er bleven 

twee scholen over (Rozemarijn en De Oase) en die zijn 

we gaan bezoeken. In beide scholen zijn we heel vrien-

delijk onthaald. We hebben gekozen voor de school die 

ons het beste gevoel gaf: Rozemarijn (in Drongen). De 

school is gevestigd in een modern gebouw en heeft mooi 

afgewerkte klassen die rust uitstralen. Het zijn kleine 

klasjes en de therapie wordt verzorgd door CARBOLT, 

een revalidatiecentrum dat gevestigd is op hetzelfde 

domein (het is wel een aparte entiteit). Ruth is op de 

leeftijd van 2,5 jaar gestart in Rozemarijn.

De bus komt haar halen tussen 7.50 en 8.15 uur, om 9 

uur start de school. Zowel in de voormiddag als in de na-

middag is er per dag een wederkerende activiteit (koken, 

puzzelen, knutselen, computer, picto lezen, ...). Vier dagen 

per week krijgt Ruth in de namiddag therapie (ergo, logo 

en kine). De bus brengt haar terug thuis tussen 17.00 en 

17.30 uur.

Wij zijn zeer tevreden zowel over de school als over 

CARBOLT. De leerkrachten en de therapeuten zijn zeer 

geëngageerd en staan open voor suggesties om samen 

met ons de beste weg voor Ruth zoeken. Ik mag ook elke 

maandag mee de therapie volgen. Zo kan ik kort op de 

bal spelen als er bijvoorbeeld zaken moeten bijkomen in 

haar computer, of kan de kinesist mij oefeningen tonen 

voor thuis als Ruth op bepaalde plaatsen meer spanning 

opbouwt. Ook de hulpmiddelen worden zo vlot besproken.

Een nadeel is dat er geen MFC verbonden is aan 

de school. Een keer een nachtje blijven slapen of een 

weekendje daar blijven kan niet. In de vakanties kan Ruth 

halve dagen in CARBOLT blijven om haar therapieën te 

laten doorlopen, maar moest Simon niet in het onderwijs 

staan, dan zou dat voor ons geen optie zijn. 

We gaan daarnaast met Ruth wekelijks naar de hippo-

therapie. Op school wordt dat wel aangeboden, maar 

pas vanaf de lagere school. Toen ze jonger was, gingen 

we naar de zwemtherapie bij De Kangoeroe (thuisbe-

geleiding), maar ze verslikte zich vaak, daarom zijn we 

overgeschakeld op hippotherapie. Omdat Ruth sinds kort 

zeer veel spanning opbouwt, gaan we weer een keer 

in de week extra naar de kine, een Bobath therapeute. 

En op momenten dat het nodig is, hebben wij thuisbe-

geleiding van De Kangoeroe, of ambulant van Te Dries 
(bijvoorbeeld hulp om met de tillilft te werken).

Ruth is reeds een jaar aangemeld om via RTH (recht-

streeks toegankelijke hulp) eens van weekendopvang 

te kunnen genieten in De Triangel te Lovendegem, dan 

zouden wij eens echt een weekendje weg kunnen zonder 

kindjes (voor onze Gust zijn er opties genoeg). Tot nu 

toe is het echter nog maar vier keer gelukt om daar op 

zondag van 10.00 tot 17.00 uur opvang te krijgen. De 

kinderen die er verblijven hebben voorrang.

Elke woensdag gaan Simon en ik badmintonnen. Onze 

kindjes gaan dan in bed bij oma en opa. Als wij vertrek-

ken heeft Ruth reeds gegeten, is ze in haar pyjama 

en heeft ze haar epilepsiemedicatie gekregen. Na de 

badminton ga ik haar ophalen om haar thuis in bed te 

stoppen en haar sondevoeding aan te sluiten. Momenteel 

lukt dat nog.

Als er thuis een babysit komt, is dat eigenlijk altijd 

iemand die wij kennen met enige medische kennis (een 

verpleegster of zo). Het moet iemand zijn die overweg 

kan met de sondevoeding en de medicatie. Onlangs kon 

Ruth een weekend bij de vrienden gaan logeren met wie 

wij op reis gaan. Zo konden wij eens echt een avondje uit 

zonder op tijd thuis te moeten zijn, en moesten wij er 

‘s morgens niet vroeg uit. Dat was zalig.

(Leen)

Ruth

11
dossier RETT wonen & leren



Indien dat nodig is, kan het kind over-

dag wat slapen. Deeltijds aanwezig 

zijn is mogelijk. Het MFC volgt niet de 

vakantieperiodes van het onderwijs.

WAAR?
Buitengewoon onderwijs wordt 

aangeboden in scholen. Bij het kiezen 

van een school is de nabijheid voor de 

meeste mensen belangrijk, maar er 

zijn ook andere criteria die de keuze 

mee kunnen bepalen. Worden alle 

nodige therapieën aangeboden in de 

school? Is er opvang op woensdag-

middag? In de schoolvakanties? Is er 

mogelijkheid tot (semi-)internaat? Is 

de school verbonden met een MFC 

zodat een combinatie met een leef-

groep en weekend- of vakantieopvang 

mogelijk is? Biedt de school buitenge-

woon onderwijs voor alle leeftijden 

of alleen kleuter / basis / secundair? 

Is er een vlotte communicatie met 

de ouders? Is de school klein- of 

grootschalig?

Een interessante tool voor een eerste 

selectie van de scholen in je regio is 

de onderwijskiezer: 

https://www.onderwijskiezer.be

Je vindt er de scholen per provincie, 

onderwijsnet en type buitengewoon 

onderwijs. Er is ook een aparte selec-

tie voor scholen met internaat.

Schoolvervangende dagopvang wordt 

aangeboden in multifunctionele 

centra. Toegang tot een MFC kan aan-

gevraagd worden via de Intersectorale 

ToegangsPoort (ITP). 

Ook bij de schoolvervangende dag-

opvang zijn er heel veel onderlinge 

verschillen in het aanbod. Er zijn 

kleinschalige en grootschalige initia-

tieven. Sommige centra bieden alleen 

dagopvang tijdens de week, in andere 

is er ook de mogelijkheid om volledig 

of gedeeltelijk 's nachts te verblijven 

(internaat of semi-internaat), of af en 

toe een weekend. Sommige centra 

zijn alleen gericht op kinderen en 

jongeren, in andere kan je ook opvang 

en desgewenst huisvesting vinden als 

volwassene.

Op de website van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap vind je uitgebreide en gede-

tailleerde uitleg. Je kan er ook een lijst 

met adressen per regio consulteren. 

De brochure 'Ondersteuning van 

minderjarigen op maat' is er gratis te 

downloaden:

https://www.vaph.be/mfc

Op school
Emma (6) startte als peutertje bij een onthaalmoeder. Na een 

klein jaar goede zorgen, kregen we plots het bericht dat er geen 

opvang meer mogelijk was. Ze kon daarna gewoon bij mij blijven, 

ik had als leerkracht beslist om loopbaanonderbreking te nemen. 

Op dat moment wisten we dat er iets niet klopte en rende ik met 

Emma van het ene onderzoek naar het andere. 

Na de testen op het COS adviseerde men ons Bijzonder Onder-

wijs Type 2. We gingen op zoek naar een geschikte school en 

Emma werd ingeschreven in het centrum van Antwerpen. Op 

dat moment hadden we nog steeds geen diagnose. Ondertus-

sen was er een onthaalmoeder bij ons in het dorp die Emma 

een dagje per week wilde bijhouden. Emma’s neefje zat daar 

en de onthaalmoeder was erg geïnteresseerd in ons verhaal. Ze 

beschouwde het een beetje als haar missie om voor Emma te 

zorgen. Voor mij kwam dat tijdens een zeer heftige periode als 

een geschenk uit de hemel, even de zorg aan een ander kunnen 

toevertrouwen.

Niet veel later kregen we de diagnose Rett syndroom. De school 

waar Emma ingeschreven was huisde in een oud gebouw, en de 

directie gaf aan dat het zeer moeilijk ging worden voor Emma, 

omwille van de motorische handicap. Emma werd van de lijst 

geschrapt. 

Ik had toevallig van een aantal mensen veel goeds gehoord 

over een MFC in Deurne. Na een kennismakingsbezoek wisten 

Philippe en ik dat dit dé plek was waar we de hele tijd op 

gewacht hadden. Nadeel was dat er aanvankelijk geen plaats 

was. Emma en ik zouden in afwachting dagelijks enkele uren 

therapie volgen in een revalidatiecentrum. Tijdens de zomerva-

kantie kreeg ik het verlossende telefoontje: Emma mocht starten 

in september. In plaats van in te stappen in het eerste kleuter-

klasje, stapte ze het ‘eekhoornklasje’ binnen. Dat was het begin 

van een heel mooi verhaal. Emma heeft daar met de liefste 

begeleiding en de meest aangepaste zorg drie heerlijke jaren 

beleefd. 

Omdat MFC Merlijn maar zorg biedt tot de leeftijd van zes jaar, 

moesten we verder zoeken naar een gepaste school. We kwa-

men uit bij een ander MFC, in Sint Niklaas dit keer, en vrijwel 

meteen hadden we het gevoel dat die school helemaal in het 

verlengde lag van Merlijn. We lieten Emma op de wachtlijst 

plaatsen en kregen snel goed nieuws. Emma kon er zelfs een 

jaar vroeger starten dan gepland, een kans die we met beide 

handen hebben gegrepen. Afscheid nemen van het ene MFC 

deed heel veel pijn, maar we stapten we in een ander, even mooi 

verhaal. We hebben er nog geen seconde spijt van gehad. Emma 

zit daar helemaal op haar plaats en we zien ze groeien, letterlijk 

en figuurlijk. Fantastisch is dat. 

Thuis
Toen Emma geboren werd, voelde ik al gauw dat ons meisje 

een ander baby’tje was dan haar grote broer Jules. Ik herinner 

me het moment toen we Jules voor een allereerste keer bij een 

babysit achterlieten heel goed. Ik had een lijstje studenten die ik 

kende via de scouts, daar kon altijd wel iemand van komen, dat 

liep allemaal vanzelf. 

Omdat Emma heel moeilijk dronk als klein baby’tje, heel veel 

krampen had en later heel moeilijk vaste voeding at, gingen 

Philippe en ik veel minder ‘buiten’. Als we eens kort weg moes-

ten, deden we beroep op familie.

Toen we wisten dat Emma een zorgenkindje was (en dat wisten 

we al geruime tijd voor de diagnose), moet ik toegeven dat ons 

sociale leven daar echt wel onder geleden heeft. Philippe heeft 
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als zelfstandige een heel drukke job en is maar één avond in 

de week thuis, op zaterdagavond. Dat was (en is) onze ‘heilige’ 

avond. De combinatie van een eigen zaak en een zorgenkind is 

niet altijd eenvoudig, daarom kwamen we het liefste op adem … 

thuis. Maar dat werkt na een tijd ook niet meer. Niet dat we niet 

kunnen genieten van een vrije avond thuis (wanneer hadden we 

nu weeral zo’n zetelavondje?), maar er zijn nu eenmaal nog heel 

veel andere fijne dingen zoals vrienden en familie zien, iets gaan 

eten, naar een concert gaan, …

Daarom had ik opnieuw een lijstje samengesteld, na rondvraag 

bij enkele meisjes die ik kende van vroeger. De nieuwe babysit-

ters moesten Emma erbij kunnen én willen nemen. Momenteel 

hebben we drie hele trouwe, verantwoordelijke meisjes die 

enorm goed met Emma kunnen omgaan. We kunnen met een 

gerust hart van huis gaan. 

Ergens gaan logeren is een moeilijker kwestie. Toen Emma nog 

kleiner was, ging ze al eens bij de grootouders of bij haar peter 

slapen. Als we nu een nacht van huis gaan zonder de kinderen, 

zorg ik ervoor dat er iemand blijft inslapen bij ons thuis. Hier 

heeft Emma alles staan wat ze nodig heeft: eetstoel, toiletstoel, 

verzorgingstafel, … Haar eigen omgeving brengt rust. 

Emma wordt zeven jaar in januari en voorlopig lukt het hier alle-

maal nog erg goed. Ik denk dikwijls na over de toekomst: Wat als 

ze groter wordt, en zwaarder, wat dan? En de meisjes die ons nu 

komen helpen, zullen ooit zelf ook een gezin stichten. We staan 

nog steeds op de wachtlijst voor een PAB. In december doen we 

een nieuwe aanvraag en we hopen deze keer wél in aanmerking 

te komen. Want dat zou heel fijn zijn, een vaste vertrouwensper-

soon die kan assisteren en ook al eens iets kan overnemen. 

(Katrien)

Emma

Het MultiFunctioneel Centrum (MFC) in een notendop

Een multifunctioneel centrum (MFC) biedt specifieke ondersteuning aan personen met een handicap tot en met 21 

jaar (maximaal te verlengen tot en met 25 jaar). Je kan er terecht voor begeleiding, dagopvang en/of verblijf. 

In een MFC kunnen kinderen en jongeren met een nood aan intensieve begeleiding vlot overschakelen tussen dag- en 

nachtopvang, voor- en naschoolse opvang, dagbesteding en ondersteuning thuis. Om gebruik te maken van dit aan-

bod heeft je kind een goedkeuring nodig van de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.

Dagopvang in twee vormen
 • Schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan het Rett meisje naar school. Voor en na de schooluren 

wordt ze begeleid door het MFC.

 • Schoolvervangende dagopvang: indien het Rett meisje vrijgesteld is van leerplicht, wordt bij de dagopvang tijdens 

de schooluren een alternatief programma aangeboden.

In het MFC kan je kind ook diverse therapieën krijgen (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, ...).

Verblijf
Sommige MFC's bieden de mogelijkheid tot overnachting, voltijds of deeltijds. De omgeving is aangepast aan de noden 

van het kind of de jongere. Bij het verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. 

Meest al wordt dat gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders, of met buitengewoon onder-

wijs. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.
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Bo (19) is geboren in 1999. In die tijd dachten we 

haar op driejarige leeftijd gewoon naar de peuterschool 

te brengen waar haar oudere broer zat, maar dat was 

buiten het Rett syndroom gerekend. We kregen de 

diagnose na een lange zoektocht toen ze ongeveer drie 

jaar werd. Ze kon pas stappen, dus onze logische keuze 

was het buitengewoon onderwijs. Haar eerste school-

pasjes zette ze in Woudlucht te Heverlee. De woens-

dagnamiddag was voor rekening van de grootouders, de 

andere weekdagen bleef ze in de naschoolse opvang tot 

ongeveer vier uur of halfvijf, tot ze opgehaald werd door 

mama of papa.

Toen ze vijf of zes jaar oud was, kregen we het dwin-

gende advies van de ergotherapeut van de school om Bo 

naar een dagcentrum te brengen. De volgende grote va-

kantie hebben we haar ingeschreven in het dagcentrum 

De Eglantier, waar ze terecht zou komen in een jonge 

groep van zwaar hulpbehoevende kinderen. 

Plots kregen we een telefoontje van een plaatsvervan-

gend ergotherapeut drie weken voor het nieuwe school-

jaar begon. Zij was van mening dat Bo toch een plaats 

verdiende in de school. Deze nieuwe aanbeveling verraste 

ons, maar we waren er gelukkig mee omdat Bo mobiel, 

actief en leergierig was en van actie hield, en daarom 

naar onze mening beter zou gedijen in het schoolse 

systeem. Ze is lang blijven hangen in het kleuterklasje, 

ongeveer tot haar zeven jaar. Dan is ze verhuisd naar een 

klasje waar ze acht jaar bij dezelfde juf heeft gezeten. 

Juf Jolijn was er een uit de duizend. Ze had elke week 

een ander werkthema, nam de kinderen mee op uitstap 

en zelfs een hele week op bosklas. Ze communiceerde 

met foto’s en verslagen die ze publiceerde op een site 

die alleen toegankelijk was voor de ouders. Kortom, een 

superjuf.

Op haar vijftiende moest Bo verhuizen naar een andere 

school omdat ze te zwak was om over te gaan naar het 

middelbaar. In Woudlucht was er op dat moment geen 

gepaste klas voor haar. Het buitengewoon onderwijs 

Terbank in Leuven bood de oplossing. Het was eerst 

bang afwachten of ze daar kon beginnen, want bij de 

inschrijving kregen we geen garantie dat er een plaatsje 

zou zijn voor haar in de klas waarvoor ze in aanmerking 

zou komen.

In Terbank loopt ze momenteel nog altijd school. Bo is 

nu negentien en mogelijk kan ze blijven tot haar 23ste 

verjaardag. Bo vindt het nog steeds geweldig om naar 

school te gaan, en als ik haar ga oppikken na school, is 

ze ook gelukkig om terug naar huis te gaan. Ze functio-

neert goed in een klasje waar kinderen met een mentale 

handicap zitten. Elke dag zal niet even rimpelloos verlo-

pen in haar klas, dit is ook wel eigen aan het buitenge-

woon onderwijs. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een vragenlijst 

opgesteld waarbij de ouders inspraak krijgen om een 

doelenplan op te stellen. Hierin staan punten als de 

prioritaire zorgvraag, het persoonlijke dagelijkse leven, 

de invulling van de vrije tijd, ... ook veiligheid en mobiliteit 

komen aan bod. We krijgen daarnaast een activiteiten-

plan met wat er allemaal op het programma staat voor 

het lopende schooljaar.

Al bij al zijn we zeer tevreden dat Bo de kans heeft 

gekregen om naar school te gaan. We prijzen ons geluk-

kig dat ze goed kan stappen en dat ze elke dag geniet 

van de activiteiten die er in de klas worden aangeboden. 

Van wat tumult in de klas krijgt Bo zelfs de slappe lach, 

dan is het voor haar dubbel genieten.

Buiten de schooluren heeft Bo altijd kinesitherapie 

gevolgd. Toen ze klein was meerdere keren per week, nu 

al vele jaren één sessie op woensdagnamiddag.

Een nadeel van het schoolse systeem is dat je opvang 

moet zien te regelen voor alle vakantiedagen en de 

vrije woensdagmiddagen. Gelukkig kregen we een PAB 

waarmee we dit probleem konden oplossen. Tijdens de 

vele lange schoolvakanties neemt Bo een paar keer 

deel aan de vakantiewerking overdag, van maandag 

tot vrijdag. Dit is in Het Balanske te Tielt-Winge, een 

vrijetijdscentrum voor kinderen met een handicap. Onder 

begeleiding van jonge enthousiaste vrijwilligers worden er 

allerhande activiteiten georganiseerd zoals crea-atelier, 

dans en muziek, snoezelen, wellness, … Hier gaat ze ook 

met plezier naar toe en het geeft ons de kans even de 

zorg en bezigheid uit handen te geven.

(Paul)

Bo
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Tessa
Tessa (14) is op driejarige leeftijd gestart in het 

voorklasje in het gewoon kleuteronderwijs Het Anker 
in Heist. Een jaar later, toen we haar diagnose wisten, 

hebben we gekozen voor het Buitengewoon Basis 

Onderwijs Ter Dreve, type 2 in Brugge. Tessa ging daar 

naar het semi-internaat. Ze is er vier jaar geweest. Het 

laatste jaar werd Tessa er echter heel ongelukkig. Ze 

was veranderd van klas en juf en voelde zich daar niet 

veilig. Ze ging helemaal achteruit. Thuis kroop ze op haar 

knieën, ze stapte en lachte niet meer. Op het einde van 

dat schooljaar hebben we beslist dat Tessa niet meer zou 

terugkeren naar die school.

We dachten dat haar achteruitgang te wijten was aan 

het Rett syndroom, maar tijdens die zomervakantie is 

Tessa weer helemaal open gebloeid! Ze stapte weer, ze 

lachte weer, wat hadden we die mooie glimlach gemist! 

We hebben toen geleerd hoe belangrijk het is dat Tessa 

zich goed voelt in haar vel.

Een half jaar heb ik haar zelf thuisonderwijs gegeven. 

Tessa aanvaardde echter niet dat ze activiteiten moest 

doen van mij. Ik ben haar mama, niet haar juf.

Ondertussen had ik in de Rett Gazet gelezen over een 

Rett meisje dat in een voorziening zat voor niet-school-

gaanden. Ik wist niet dat dit bestond. Achteraf bezien 

zou zoiets misschien een betere keuze geweest zijn voor 

Tessa, maar we waren speciaal naar Brugge verhuisd om 

in de buurt van de school te wonen, opnieuw verhuizen 

kon niet meer.

Dan zijn we in contact gekomen met Het Noordveld, een 

school voor Buitengewoon Basis Onderwijs Type 2 in 

Sint-Andries (externaat). We hoorden er positieve ver-

halen over, en ze werken er ook met zwakkere kinderen. 

Wij hadden die school voordien niet bezocht omdat we 

dachten dat die alleen voor ‘sterke’ kinderen was. We 

waren meteen enthousiast. Het Noordveld is een kleine, 

gezellige school. Er wordt kinesitherapie gegeven en logo-

pedie. Er is met zowel de leerkrachten, de therapeuten 

als de directie een goede communicatie. Er wordt echt 

geluisterd en overlegd. Op school zijn een verpleegster, 

een kinderverzorgster en een orthopedagoog aanwezig.

Tessa kan ‘s morgens vroeg thuis nog niet ontbijten, ik 

ben blij dat ze in de klas mag eten tijdens het onthaal-

momentje. Na Tessa’s scoliose-ingreep heeft haar juf 

voor een goede stoel met armleuningen gezorgd, zodat 

Tessa comfortabel kan zitten. Tijdens de turnlessen 

wordt er meestal samengewerkt met de kinesist. Tessa’s 

favoriete vakken zijn zwemmen en koken (en dan vooral 

het op-eten :) Er wordt crea gegeven, beweging, dansen, 

… De juf organiseert werkmomentjes op maat voor elk 

kind. Voor Tessa is dat momenteel onder andere een 

inlegpuzzel van Bumba. 

De school voorziet in opvang over de middag, voor en na 

de schooluren, op woensdagmiddag en sinds vorig jaar 

ook in de zomervakantie. 

Tessa voelt zich heel goed in Het Noordveld. Ze wordt er 

omringd door lieve mensen en de sfeer is er warm. Ze 

houdt van de interactie tussen haar klasgenootjes. Er zit-

ten zeven kinderen met verschillende noden in haar klas.

Helaas is dit haar laatste schooljaar daar. Haar verlengin-

gen zijn opgebruikt, volgend jaar wordt ze 15. In septem-

ber gaat ze naar de ‘grote’ school. We hebben gekozen 

voor Ravelijn, een school voor Buitengewoon Secundair 

Onderwijs type 2 bij ons in de buurt. Tessa zal er naar de 

zorgklas gaan. Ook daar heerst een gezellige sfeer en het 

is geen te grote school, dat vinden we belangrijk.

Tessa gaat sinds twee jaar af en toe naar de kortopvang 

in MFC De Zonnebloem in Heule. Ze logeert er dan 1 of 2 

nachten, afhankelijk van wat wij gepland hebben. We zijn 

er zeer tevreden over. We weten dat Tessa daar in goede 

handen is en het doet ons deugd om de zorgen even uit 

handen te geven.

(Peggy)
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Als baby werd Jana (16), net zoals haar zussen, door de grootouders opgevangen. Toen ze twee jaar werd, zijn we 

stilaan beginnen uitzoeken wat voor Jana allemaal mogelijk was. Het gewone onderwijs (alhoewel het plaatselijke kleu-

terschooltje er helemaal voor open stond) zou het niet worden. We zagen Jana echt niet gelukkig zijn, niet functioneren 

in een klas van 20 lopende, spelende kleuters. Ook buitengewoon kleuteronderwijs zagen we niet zitten. Jana sliep en 

slaapt nogal veel, dus de dagelijkse structuur van een klas vonden we niet geschikt voor haar. 

Via de thuisbegeleiding zijn we dan op bezoek gegaan 

bij De Eglantier – een kleinschalig dagcentrum (semi-

internaat voor niet schoolgaanden) – en daar was voor 

ons en voor Jana meteen een klik. Vooral het klein-

schalige en de aandacht voor het eigen ritme sprak 

ons aan. Op dat moment waren er in De Eglantier twee 

leefgroepen: de kleintjes en de groten, met in totaal een 

17-tal kinderen (waarvan de meesten deeltijds). Na een 

jaartje op de wachtlijst kon Jana op haar 3,5 jaar in de 

kleine leefgroep beginnen. Eerst ging ze drie dagen per 

week en later, nu nog steeds, vier dagen. Jana gaat nu 

veel met de bus op en af, maar als ik haar zelf breng of 

haal is er in de leefgroep altijd tijd voor een babbeltje.

Normaal gezien hebben we jaarlijks een bespreking 

met begeleiders en therapeuten, dan wordt de huidige 

situatie van Jana besproken en worden de doelen voor 

het komende jaar vastgelegd. Die richtlijnen zijn niet 

in steen gebeiteld: als er zich in de loop van het jaar 

andere zaken aandienen, wordt daar naar geluisterd 

en gehandeld. Verder is er een goedwerkend dagelijks 

heen-en-weer schriftje. Ik voel me steeds gehoord en 

apprecieer hun wil om het beste voor Jana te doen. 

Ze staan heel open voor suggesties, vragen en nieuwe 

dingen. Zo zijn ze direct superenthousiast mee in Jana’s 

communicatieverhaal gestapt.

Jana krijgt in De Eglantier dagelijks haar kiné en ook 

één- à tweemaal per week logopedie. In de leefgroep is 

er een vaste dagindeling en een vast dagaanbod. Het is 

geen school, dus de echte educatieve stimulatie is wat 

minder, die is veelal basaal. Ik denk echter dat dit voor 

Jana genoeg is zo. De dagen of momenten dat ze er helemaal bij is, kan ze nu via haar oogbesturingscomputer zelf 

meer uitdaging vragen, en dan krijgt ze die ook. De andere momenten is ze perfect gelukkig met een muziekje en rust.

Ondertussen is De Eglantier gegroeid en zijn er meer kinderen in vijf leefgroepen, maar het blijft kleinschalig met oog 

voor elk kind afzonderlijk. Jana heeft nu ook de mogelijkheid om een drietal weekends per jaar daar te logeren. Wij 

noemen dat haar schoolklassen (naar de bos-, zee- en boerderijklassen van de zussen). Dat geeft ons de kans om 

andere dingen met de zussen te doen, of om even tijd voor onszelf als koppel te nemen.

Op maandag is Jana altijd thuis en dan ga ik met haar nog naar kinesiste Inge bij wie we gestart zijn toen Jana 13 

maand oud was. Het klikt nog steeds met haar en Jana weet perfect wat daar van haar verwacht wordt. Ze probeert 

wel altijd om er vanaf te komen, maar als je elkaar al zo lang kent, dan ken je elkaars truukjes ook.

Opvang voor een dagje of een avondje uit is niet altijd gemakkelijk. Als grote zus Kira thuis is, dan is er geen probleem, 

anders is het soms zoeken. De grootouders zijn zeker bereid en willen het graag, maar fysiek wordt dat moeilijker. Er zijn 

nog nichtjes die willen oppassen, maar die studeren en hebben een druk programma.

Jana is net 16 jaar geworden, dus de volgende stap of de vraag ‘wat in de toekomst’ komt steeds dichterbij. We heb-

ben nog wel wat tijd, maar toch ...

(Cindy)

Jana
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Volwassene

LIJST MET VEELGEBRUIKTE AFKORTINGEN

BOB Basisondersteuningsbudget

CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding

ITP Intersectorale toegangspoort

MDT Multidisciplinair team

MDV Multidisciplinair verslag

MFC Multifunctioneel centrum

MPI Medisch pedagogisch instituut (nu MFC)

NRTH Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

OP PVB Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

PA Persoonlijk assistent

PAB Persoonlijk assistentie budget

PEC Provinciale evaluatiecommissie

PGB Persoonsgebonden budget

PVB Persoonsvolgend budget

PVF Persoonsvolgende financiering

RPC Regionale prioriteitencommissie

RTH Rechtstreeks toegankelijke hulp

VAPH Vlaams agentschap voor personen met een 

 handicap

VBJK Vernieuwing in de basisvoorzieningen voor

 jonge kinderen

ZZI Zorgzwaarte instrument

Als je Rett meid volwassen wordt, 

verandert er heel wat, ook op gebied 

van de voorzieningen waar ze gebruik 

van kan maken. De schoolperiode 

is nu voorbij, dus vooral voor wie les 

volgde in het buitengewoon onderwijs 

begint nu een heel andere fase. 

Financiering
Maar ook Rett meiden die de dagen 

van hun kindertijd en jeugd in een 

MFC doorbrachten, staan voor veran-

deringen, en daar heeft de Persoons-

Volgende Financiering (PVF) heel wat 

mee te maken.

Meerderjarige personen met een be-

perking hebben recht op een budget 

om zorg in te kopen. Door de aard van 

de handicap gaat het bij Rett patiën-

ten altijd om een PersoonsVolgend 

Budget (PVB). 

Het PVB is bedoeld voor meerder-

jarige personen die door hun handicap 

intensieve ondersteuning nodig heb-

ben. De hoogte van het budget hangt 

af van de noden van de persoon.

Zorgcontinuïteit
Zorgcontinuïteit betekent dat jong-

volwassenen op het moment dat ze 

uitstromen uit de minderjarigenzorg 

hun ondersteuning naadloos kunnen 

verderzetten met behulp van een PVB. 

Om die continuïteit te waarborgen, 

moet in alle gevallen een aanvraag-

procedure doorlopen worden, het PVB 

wordt niet automatisch toegekend.

Aanvraagprocedure
Wie als minderjarige een PAB heeft 

en wil dat de ondersteuning naadloos 

verdergezet wordt op meerderjarige 

leeftijd, moet een aanvraagprocedure 

voor een PVB doorlopen voor de 

leeftijd van 22 jaar.

Op basis van de ondersteuningsnood,  

verduidelijkt in het verslag van een 

erkend multidisciplinair team, wordt 

een budgetcategorie voorgesteld 

aan het VAPH, die op basis van die 

gegevens een PVB toewijst.

De vraag moet voorgelegd worden 

aan de regionale prioriteitencommis-

sie indien het voorgestelde budget 

hoger is dan het huidige PAB. Anders  

hoeft dat niet, aangezien het VAPH 

zorgcontinuïteit garandeert voor bud-

gethouders van een PAB. 

Na het doorlopen van de aanvraag-

procedure zal je PAB omgezet worden 

in een PVB.

Wie als minderjarige geen gebruik 

maakte van een PAB, kan de aan-

vraagprocedure voor een PVB starten 

vanaf 17 jaar.  Verder verloopt de 

procedure gelijkaardig.

Een brochure met richtlijnen vind je op 

de website van VAPH.

Met het PVB kan je zorg en onder-

steuning inkopen bij je eigen netwerk, 

bij vrijwilligersorganisaties, individuele 

begeleiders, zorgverleners en door het 

VAPH vergunde zorgaanbieders.

Bij een vergunde zorgaanbieder kan 

je als meerderjarige terecht voor 

niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning. Enkel zorgaanbieders 

die kwalitatieve zorg verlenen krijgen 

een vergunning van het VAPH. Bij 

deze zorgaanbieders kan je terecht 

voor individuele begeleiding, dag- en 

woonondersteuning.

Op https://www.vaph.be/wegwijzer

vind je de gegevens van de vergunde 

zorgaanbieders per regio met hun 

contactgegevens.

Met het PVB kan je voltijds of deeltijds  

dag- en woonondersteuning inkopen 

voor je Rett meid bij een vergunde 

instelling. Er zijn met enige creativiteit 

zeker ook combinaties op maat mo-

gelijk, zoals je bijvoorbeeld kan lezen in 

het verhaal van Jolien.

Daarnaast duiken her en der par-

ticuliere initiatieven op. Mensen die 

voor hun meerderjarig kind met een 

beperking niet de voorzieningen 

vinden die ze wensen en de handen 

ineen slaan om met het vergunde 

budget samen een oplossing op maat 

te creëren voor het invullen van de 

noden van hun kinderen.
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Vrije tijd en vakantie

BRONNEN

Brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen'. VAPH, 2017.

Brochure 'Rechtstreeks toegankelijke hulp'. VAPH, 2018.

Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB). VAPH, 2016.

Infobundel 'Voorbereiden op schoolverlaten'. Ter Bank, school voor buitengewoon onderwijs & VCLB Leuven, 2017.

Sociale Landkaart 18. Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen. Uitgeverij Vanden Broele, 2018.

onderwijs.vlaanderen.be

www.kindengezin.be

www.onderwijskiezer.be

www.vaph.be

www.vaph.be/wegwijzer

www.vbjk.be

www.vlaanderen.be

Vrije tijd ... het kan heel fijn zijn met 

z'n allen. Het kan ook zalig zijn, en 

nodig, om af en toe eens zonder je 

Rett dochter op stap te gaan. Me-time 

voor moeder of vader, als koppel met 

z'n tweeën iets doen of de andere 

kinderen eens volop aandacht geven, 

het mag en moet van tijd tot tijd. 

Daarnaast duurt voor sommige Rett 

meiden die onderwijs volgen – en hun 

gezin – de zomervakantie soms wel 

heel lang.

Uit de diverse verhalen blijkt dat voor 

een avondje uit veel  ou ders beroep 

doen op een familielid of een andere 

vertrouwde babsysit om op hun Rett 

meid te passen. Ook één of meer 

nachtjes uit logeren gaan is voor som-

mige Rett meisjes geen probleem. 

De grootouders zijn in deze vaak een 

grote hulp en steun. Wanneer Rett 

meisjes opgroeien tot Rett dames en 

de grootouders een stukje ouder en 

fragieler worden, moet echter – vaak 

met spijt in het hart voor alle partij-

en – een andere oplossing gezocht 

worden.

Daarnaast hebben niet alle Rett gezin-

nen een netwerk dat altijd kan en wil 

in de bres springen, dus velen zoeken 

ook als het Rett meisje nog jong is 

voor andere of aanvullende opvang-

mogelijkheden.

Voor Rett meisjes die overdag in een 

MFC verblijven, is bijkomende zorg 

onder de vorm van af en toe een 

nacht of een weekend blijven slapen 

– in het eigen MFC als dat de moge-

lijkheid biedt, of bij een zusterinstelling 

– vaak relatief gemakkelijk te regelen.   

Ook Rett meisjes die onderwijs volgen 

en een vergunning hebben van 

het VAPH voor het aanbod van de 

niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, 

kunnen op deze manier af en toe een 

nacht of weekend verzorgd worden in 

een MFC.

Volwassen Rett dames met een PVB 

kunnen ook deze ondersteuning 

aankopen.

Rechtstreeks toegankelijke 
hulp (RTH)
Rechtstreeks toegankelijke hulp is  

ondersteuning onder de vorm van 

begeleiding, dagopvang of verblijf voor 

wie af en toe extra hulp nodig heeft. 

Voor de rechtstreeks toegankelijke 

hulp moet je geen aanvraag indienen 

bij het VAPH, je kan rechtstreeks naar 

de zorgaanbieder stappen.

Voor Rett meisjes en dames geldt dat 

ze alleen toegang hebben tot deze 

vorm van ondersteuning als ze

 • als minderjarige geen PAB hebben 

en geen ondersteuning krijgen van 

een MFC

 • als meerderjarige nog geen PVB 

ter beschikking hebben.

Met de 

RTH 

kan je 

gebruik 

maken 

van 

dagopvang 

op week- of 

weekend-

dagen (ook 

halve dagen), 

van verblijf of 

nachtopvang 

tijdens de 

week of in het 

weekend.

Je kan per jaar 

een bepaald 

aantal zorgpunten 

besteden. Alle in-

formatie en adres-

sen van aanbieders:

https://www.vaph.

be/rth
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Lieselot (8) gaat naar Heuvel-
zicht, dit is een type 2 school OV3. 

Overdag verblijft ze in het semi-

internaat. Ze is erkend bij de niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp en kan 10 dagdelen per 

week gebruik maken van een erkende gesubsidieerde 

VAPH voorziening.

Zoals veel kinderen ging Lieselot vroeger naar een ge-

wone kinderopvang. Het plan was dat ze vanaf drie jaar 

naar school zou gaan, naar de peuterklas. Op dat mo-

ment wisten we dat er iets niet normaal was, maar wat 

het was? Dokter De Bie was de eerste persoon die ons 

vertelde dat Lieselot anders was en heeft ons in contact 

gebracht met de thuisbegeleiding. Zij hebben een aantal 

gespecialiseerde kinderdagverblijven opgesomd, onder 

andere vzw Matthijs en De Vleugels. We zaten nog in 

de zoekfase en hebben toen de keuze gemaakt voor 

vzw Matthijs in Ieper. Daar hebben ze ons heel goed 

begeleid maar … omdat Lieselot vijf was, bijna zes, en 

schoolplichtig werd en omdat er net die verandering op 

komst was in het onderwijs met het M-decreet, hebben 

we beslist om Lieselot te veranderen van voorziening. Als 

we Lieselot niet ingeschreven hadden in Klerken, moest 

ze officieel starten in het reguliere onderwijs en moesten 

de leerkrachten dan een verslag opstellen waarom ze 

daar niet paste. Dat wilden we Lieselot en de school niet 

aandoen.

We vertelden aan vzw Matthijs onze reden om haar te 

verplaatsen en zij hebben ons drie voorzieningen type 2 

voorgesteld in Poperinge, Roeselare en Klerken. Pope-

ringe was te ver, Roeselare was ook een optie maar op 

14 jaar zou Lieselot dan van school moeten veranderen. 

Dus bleef De Vleugels over. Op het domein is er een 

school (Heuvelzicht, BLO), opvang (voor- en naschools), 

huisvesting (voor de volwassenen) en internaat (voor de 

minderjarigen) maar ook een zwembad, snoezelruimtes, 

... Er wordt kine, logo en ergotherapie voorzien en de ma-

nège ligt op 500 m van het domein. De kinderen kunnen 

daar groot en oud worden in een vertrouwde omgeving. 

Na een paar gesprekken en bezoeken hebben we de 

beslissing genomen om Lieselot over te plaatsen naar 

De Vleugels in combinatie met Heuvelzicht. 

Lieselot is op 6-jarige leeftijd gestart in de kleuterklas, in 

een groepje van vijf kindjes. De school werkt niet echt 

volgens leeftijd, maar volgens kunnen. Na de kleuterklas 

is er de keuze tussen een structuurklas of een basale 

klas. Na 1 jaar stelden ze voor om Lieselot naar de ba-

sale klas te laten overgaan. Wij waren nog niet volledig 

over-

tuigd. 

We 

dachten 

dat ze meer kon maar nog niet rijp genoeg was. In sa-

menspraak met juffen en directie kreeg Lieselot een ex-

tra jaar in de kleuterklas. Na dat jaar hebben wij ingezien 

dat het toch een goede keuze zou zijn om Lieselot naar 

de basale klas over te laten gaan. Toen de juffen ons 

op het oudercontact vroegen in welke klas Lieselot zou 

starten, konden we met volle overtuiging zeggen dat de 

basale klas de beste optie was. De juffen hadden dit al 

intern besproken en bevestigden onze keuze. De enige 

twijfel die ons nog restte was of er wel genoeg uitda-

ging zou zijn voor Lieselot. Na een gesprek met de juffen 

waren we overtuigd. De basale groep zou voor Lieselot 

toch een aantal extra troeven hebben. In september 

2018 heeft ze de overstap gemaakt van kleuterklas naar 

basale klas.

Lieselot zal in de basale klas blijven zitten tot ze 12 is. 

Ze is goed gestart en vindt de activiteiten heel leuk. Ze 

komt minder vermoeid naar huis en is altijd blij wanneer 

ze met de bus mag vertrekken. 

In De Vleugels kan er gebruik gemaakt worden van de 

combinatie school (Heuvelzicht) en semi-internaat. De 

reden waarom we gekozen hebben voor deze formule, 

is omdat Lieselot moeilijk kan eten in een grote groep. 

Doordat ze stapt, vraagt dit ook veel energie van haar. 

Met deze formule kan Lieselot over de middag in haar 

leefgroep in een rustige omgeving onder begeleiding 

eten en daarna een half uurtje slapen of rusten voor ze 

weer naar school gaat. Op die manier komt ze de dag 

goed door.

De school en de schoolbus zijn gratis op schooldagen. 

Het busvervoer heen en terug op niet-schooldagen kost 

2,50 euro per dag. Het semi-internaat kost 5,46 euro 

per dag met kine, logo en ergo inbegrepen. Maar ook 

als Lieselot ziek wordt, kan ze opgevangen worden in de 

leefgroep en moeten we niet in allerijl naar huis komen. 

De voor- en naschoolse opvang zijn inbegrepen. Op 

pedagogische studiedagen, brugdagen en schoolvakan-

ties blijft het semi-internaat open. Doordat Lieselot in 

deze formule zit, kent ze haar leefgroep en voelt ze zich 

er ook thuis. Er is daar altijd een gezellige sfeer met 

veel activiteiten en afwisseling. Elke bewoner heeft een 

personal coach die let op het welbevinden.

(Karen en Robrecht)

Lieselot
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Jolien is een a-typische Rett meid van 28 jaar.

Jolien kan nog stappen, maar we merken toch een achteruit-

gang. Binnenshuis stappen lukt goed, maar als we gaan wan-

delen heeft ze heel veel aanmoediging nodig en komt haar 

moeilijke gedrag sterk tot uiting. Ze gaat dan kloppen op haar 

hoofd, bijten op de vingers, hard roepen, boos zijn, … Wandelen 

lukt nog voor een heel korte afstand, anders hebben we een 

rolstoel nodig.

Tot oktober 2016 ging Jolien vijf dagen per week naar een 

dagopvang in een voorziening en hadden we daarnaast een 

persoonlijk assistent voor 13 uur. Die haalde Jolien thuis op en 

nam haar mee naar haar eigen huis of ging met haar op stap. 

Zelf werkten we allebei in de voorziening. Haar papa werkt bij de 

technische dienst en ikzelf werkte er 19 uren als opvoedster in 

het semi-internaat voor (nog) niet-schoolgaande kinderen van 0 

tot 21 jaar. 

Na een val van een paard had Jolien verschillende breuken en 

volgde er een lange revalidatie. Ze is toen vier maanden thuis 

geweest en ik heb in die periode werkonderbreking opgenomen. 

We merkten dat de rust die Jolien kreeg haar goed deed, en 

ook voor mij was het positief. We hebben toen de mogelijkheden 

bekeken. 

Jolien krijgt sinds 2017 een persoonsvolgend budget (PVB). We 

hebben moeilijke knopen doorgehakt die niet alleen het leven 

van Jolien, maar ook dat van ons een heel andere wending heb-

ben gegeven. 

We hebben besloten om te kiezen voor twee dagen dagopvang 

in de voorziening in plaats van vijf. Dat zijn twee dagen van 9 

uur tot kwart voor 4. Ze zit daar in een groep samen met acht 

anderen van wie er vijf een beter niveau hebben dan Jolien en 

drie een grotere zorgvraag. 

De interactie tussen de ‘betere’ gasten en Jolien is mooi om te 

zien. De gasten bemoederen haar en geven haar veel aandacht, 

daar geniet ze van. 

Het personeel van de leefgroep (twee personen) bepaalt het 

dagprogramma. Dat kan zijn naar het waterbed gaan, wande-

len, een muziekactiviteit, een voetbadje, bij de andere gasten 

toekijken bij het knutselen, … Daarnaast zijn er de verzorg- en 

eetmomenten. We hebben geregeld dat ze die twee dagen haar 

kine daar krijgt. Er komt een privé kinesiste die wij betalen. 

Ze werken in de voorziening ook met een vrijetijdsteam dat 

bepaalde activiteiten organiseert waar je kan voor inschrijven 

per jaar (en waar je extra voor betaalt). Het gaat hier om zwem-

men, paardrijden, beweging, netbal, fietsen, relaxatie, ... Afhan-

kelijk van de inschrijvingen bekijken ze wat het beste past bij 

iemand.  Jolien had dit jaar wandelen en fietsen om de 14 dagen. 

Aangezien ze maar twee dagen per week daar is, kunnen we 

haar niet voor alle activiteiten inschrijven.

Ikzelf heb er voor gekozen om werkonderbreking te nemen en 

19 uur te werken als persoonlijk assistent voor Jolien. Ik probeer 

zo goed mogelijk structuur te brengen in de dagen, wat niet 

altijd even goed lukt, want er komen veel onverwachte zaken bij 

kijken. Jolien slaapt graag wat langer uit en dat kan meestal op 

die dagen. Na het ontbijt en het wassen proberen we een korte 

wandeling te maken als het weer het toelaat. We zijn ook volop 

bezig met de communicatie en het werken met foto’s. We heb-

ben nu een Tobii op proef en daar kruipt heel veel tijd in. Jolien 

kan ook genieten van samen met mij in de keuken te zijn, te 

observeren en met haar neus in de potten te snuffelen. TV-kijken 

spreekt haar ook erg aan. Samen op bezoek naar de groot-

ouders, uit winkelen gaan, ... als ze maar weg is, daar houdt ze 

van. Ze heeft ook een elektrische hometrainer die we gebruiken 

op die dagen, en samen in de jaccuzi gaan is ook leuk. In de 

zomer kan ze genieten van fietstochtjes met de rolstoelfiets. Het 

moeilijke voor mezelf is dat Jolien verbaal heel druk is. Ze kan 

Joli en
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de hele dag door roepen op dezelfde toon en dat is vermoeiend. 

Anderzijds heb ik er een goed gevoel bij dat ik er ben voor haar, 

dat we de dag rustig kunnen beginnen. Toen ik ging werken was 

er toch een bepaalde druk, die is nu weggevallen.

Jolien’s vorige persoonlijk assistent was al iets ouder en is na 

haar ziekteverlof niet terug beginnen werken. We hebben dan 

sollicitaties gedaan en nu is Bieke, een meisje van 25, de nieuwe 

persoonlijk assistent van Jolien. Ik kende Bieke van een stage-

periode bij mij op de afdeling en had het gevoel dat het zou 

klikken met Jolien. Het zijn leeftijdsgenoten en dat leek ons wel 

leuk. Bieke werkt elke voormiddag in een andere voorziening 

met personen met een matig tot zware mentale beperking. Bij 

ons werkt ze 15 uren. 

Voor ons was het geen optie om een persoonlijk assistent 

thuis te hebben. Enerzijds omdat we dan zelf geen rust krijgen, 

anderzijds omdat Jolien heel anders reageert als wij in de buurt 

zijn. In een andere omgeving gelden andere regels, het hoeft niet 

altijd hetzelfde te zijn als thuis. Daarom hebben we een alterna-

tief gezocht. We kenden de vzw Benjalien. Deze vzw is opgericht 

door ouders die, toen hun dochter 21 werd, geen plaats vonden 

in een voorziening. Ze hebben dan een huis gekocht en helemaal 

aangepast. Er is een gezellige leefruimte en een keuken met 

kookeiland. Verder is er een jaccuzi, een infraroodcabine en een 

heel gezellige snoezelruimte met waterbed, trilzetel, scherm met 

projector en mooie lichteffecten en nog zoveel meer. Ze hebben 

ook twee rolstoelfietsen die leuk zijn voor in de zomer. Het is de 

bedoeling dat de volwassen persoon met een beperking er naar-

toe komt met zijn of haar persoonlijk assistent. De assistenten 

organiseren samen een programma op maat van de aanwezige 

gasten. Op sommige dagen zijn ze er met twee of drie, andere 

dagen, vooral op zaterdag, zijn ze met een grotere groep. Er is 

een apart zaterdagprogramma waar je kan voor inschrijven. Ik 

zet Jolien daar maandag en dinsdag om 13 uur af, Bieke brengt 

haar rond 18 uur terug naar huis. 

Ze doen allerhande leuke activiteiten zoals knutselen in thema, 

koken, muziek, massage, … De dinsdagmiddag is, zoals wij dat 

noemen, ‘hunne bratsdag’, dan gaan ze samen op stap. Ze gaan  

wandelen, winkelen, naar een voorstelling, schaatsen, naar de 

kermis, … De assistenten zoeken zelf leuke, geschikte uitstappen. 

Op zaterdagmiddag trekken ze er in groep op uit: zwemmen, 

bowlen, een pretpark of een festival. Ze doen veel en keileuke 

activiteiten. Bieke bekijkt welke zaterdagen ze mee aansluit, af-

hankelijk van haar uren. Voor Jolien is er een heel andere wereld 

open gegaan en dat is ook voor ons als ouders heel mooi om 

te zien. Het is heel fijn dat er 1 op 1 gewerkt wordt, want dan 

heb je veel mogelijkheden, en toch hebben de assistenten elkaar 

als hulp en steun. De groep groeit ook mooi naar elkaar toe. Ze 

helpen elkaar en iedereen leert iedereen kennen, dat is supertof. 

Zo kan je in noodgevallen bijvoorbeeld beroep doen op een 

andere assistent.

Natuurlijk heeft het werken met persoonlijk assistenten ook zijn 

nadelen, want als die ziek worden of verlof nemen moet je dat 

als ouder zelf opvangen. Als je kind naar een voorziening gaat, 

heb je dat probleem niet. Het is een keuze die we gemaakt heb-

ben en voorlopig hebben we daar een goed gevoel bij. De com-

binatie is een prettige afwisseling voor Jolien. Wat de toekomst 

zal brengen, dat weten we niet.

Als wij eens een avondje weg willen, dan kunnen we rekenen 

op mijn schoonzus en broer. Elke laatste vrijdag van de maand 

blijft de buurvrouw bij Jolien, dat is onze vrije avond. Eén keer 

per jaar gaan we zonder Jolien op weekend, dan regelen we 

de opvang samen met mijn schoonzus en met Bieke. Wij gaan 

een aantal keren per jaar met het vliegtuig op vakantie en 

dan nemen we Jolien mee, want ze kan echt genieten van op 

vakantie gaan en dat willen we graag zo houden zolang we dit 

aankunnen. Wij worden ook ouder, nu genieten is de boodschap.

(Annick)
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dossier

communicatie

Rett communicatiecoach Rozemie is weer druk aan het werk. De begeleidingen 

van Rett gezinnen zijn weer volop aan de gang. We krijgen een korte update 

van de stand van zaken.

Daarnaast is het de tijd van het jaar voor bijscholingen en vormingsmomenten 

op gebied van Ondersteunende Communicatie. Rozemie schrijft een uitgebreid 

en boeiend verslag van de studiedagen bij Netwerkgroep Rett Syndroom 
& Logopedie op 5 oktober, bij Isaac-nf op 9 oktober en bij Modem op 12 

november. We lezen over de nieuwste inzichten en andere perspectieven en 

krijgen heel wat nuttige tips.

Rett meid Lien was jarig en dat was een super dag: op haar vierde verjaardag 

kwam de goedkeuring van de aanvraag voor haar Tobii binnen. Geef toe, een 

cadeau dat kan tellen! Mama Kelly vertelt er ons alles over.

We willen heel graag een collega voor Rozemie uit de regio Gent of Brugge. 

We zoeken iemand die werkt op zelfstandige basis, iemand die ervaren is 

in het werken met Rett meisjes en met Ondersteunende Communicatie, of 

die heel gedreven en gepassioneerd is om zich daarin te bekwamen. Ben je 

geïnteresseerd of ken je iemand die geknipt is voor de functie? Laat het ons 

weten! brsv@rettsyndrome.be
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Rozemie geeft een 

Sinds juli ben ik, na een iets langere 

‘mama-pauze’, terug aan de slag 

gegaan als communicatiecoach voor 

de BRSV. 

Eerste to do op het lijstje was om van 

alle gezinnen weer een zicht te krij-

gen op de huidige situatie, te bekijken 

waar er nog hulpvragen waren, … 

Tweede to do was het beantwoorden 

van een berg achterstallige mails. Met 

een goeie kop koffie erbij lukte dat 

gelukkig allemaal!

Al snel stroomden verschillende vragen tot begeleiding binnen. Het stemde mij enorm gelukkig om te zien in hoe veel 

gezinnen het luik ‘communicatie’ erg veel aandacht had gekregen tijdens mijn afwezigheid. Elk gezin doet dit op zijn eigen 

ritme en op zijn eigen, unieke manier. Ik mocht ook een aantal nieuwe gezinnen verwelkomen, waar we momenteel de 

mogelijkheden van oogbesturing uittesten. 

Oktober en november waren net als vorig jaar vrij drukke maanden. Het lijkt alsof alle interessante vormingsmomenten 

rond Ondersteunde Communicatie tijdens deze twee maanden dienen te vallen . Ik was dus op tijd en stond weer op pad 

in België of (vaker) in Nederland om zelf bij te leren. Een uitgebreid verslag van de gevolgde studiedagen vind je verder in 

dit dossier. Wat ik nu globaal kan meegeven, is dat er heel veel aandacht is voor het modelleren van kernwoorden naar de 

OC-gebruiker toe en het aanspreken van multimodale communicatie. 

De komende maanden staan er nog een aantal begeleidingen op het programma en zou ik ook graag wat meer tijd kun-

nen besteden aan het zelf maken van materiaal ter inspiratie. Ik wil verder de opgedane ideetjes uit de studiedagen kun-

nen toepassen én de vele wetenschappelijke artikels die ik netjes geprint klaar heb liggen doornemen. Ook weer iets wat 

met een kop goeie koffie (of 2 of 3 …) erbij moet lukken.

Ik wens jullie alvast een fijne eindejaarsperiode toe!

(Rozemie)

Update
Het project in cijfers

 • 18 begeleidingen van augustus tot november

 • 3 studiedagen

 • 2329 km langs Belgische en Nederlandse wegen

 • een 400-tal mails, skype-gesprekken, verslagen, ...
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In februari 2017 hadden we een eerste 

gesprek met Rozemie. Zij stelde vast dat 

Lien erg aandachtig is en zeer gericht 

kan kijken.

In maart 2017 probeerden we een eerste 

toestel uit, namelijk de PC Eye Go (een 

losse module op de eigen laptop). Een 

eerste oefening, het taartenspel op Look 
to Learn, ging onmiddellijk erg goed. We 

hebben daarna allerlei dingen uitge-

probeerd. De logopedist had een pagina 

en een foto-album in Mind Express ge-

maakt, maar mijn voorkeur ging uit naar 

Communicator. Ik vond meteen mijn weg 

hierin en ging dagelijks aan de slag om 

alles heel persoonlijk te maken op maat 

van Lien. Ze heeft een sterk karakter en 

een eigen wil. Als het haar interesseert, 

gaat het super goed. Zo had ik prenten-

boekjes uit de bieb die ze leuk vond 

ingescand en de teksten zelf ingesproken.

Onze grootste succeservaring was dat 

we te weten kwamen dat Lien graag 

een appel wilde eten. Ik had een pagina 

gemaakt met keuzes van fruit. We gaven 

haar eigenlijk nooit een appel omdat dit 

in het verleden erg moeizaam ging en ze 

de stukjes wel eens uit haar mond haalde. 

Ze at altijd banaan of peer, maar nu 

selecteerde zij via de oogbesturing ‘appel’. 

Om zeker te zijn had ik de afbeeldingen 

op de pagina van plaats verwisseld en 

telkens ging haar selectie naar de appel. 

Ze heeft uiteindelijk een appel gegeten, 

weliswaar heel moeizaam, maar ze at 

hem op.

De positionering van de laptop met de 

losse module vonden we niet zo praktisch. 

De module bleef niet altijd goed staan. De 

ene keer zat Lien in haar stoel, de andere 

keer stond zij in haar sta-plank en telkens 

moesten we opnieuw de juiste positie 

zoeken en instellen met behulp van een 

doos of een ander hulpmiddel.
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In juni 2017 hebben we de Tobii I 12+ uitgeprobeerd. Ik kon 

alle pagina’s en fotoboekjes die ik zelf gemaakt had met-

een gebruiken, zodat de start vlot verliep. Het toestel ging 

mee naar de peutertuin en we vonden het gebruik zeer 

gemakkelijk met de zijdelingse bedieningstoetsen. Lien was 

steeds erg gemotiveerd als ze de Tobii in de huiskamer of in 

de peutertuin zag staan.

In september 2017 hebben we de Tellus 5 + PC Eye Mini 
uitgeprobeerd om een vergelijking te kunnen maken. Lien 

zag het toestel staan en was opnieuw meteen geprikkeld 

om ermee te werken. Op dit toestel kon ik de pagina’s 

van Communicator niet gebruiken en Lien toonde weinig 

interesse in de pagina’s op Mind Express. De rechtstreekse 

knop ‘trackstatus’ zoals op de Tobii ontbreekt op dit toestel 

en Lien heeft heel weinig geduld. De losse module vonden 

wij niet ideaal daar onze meid nog erg actief is met haar 

handen.

In oktober 2017 hebben we een tweede keer de Tobii I 
12+ op proef gevraagd. We wilden nog wat meer ‘bewijs-

materiaal’ maken voor onze aanvraag, want we waren er 

ondertussen van overtuigd dat dit toestel de beste keuze 

was voor Lien. 

We maakten zelf een uitgebreid verslag van alle 

proefperiodes (inclusief filmpjes om bepaalde 

zaken te kunnen aantonen) en verzamelden an-

dere verslagen van de therapeuten. In novem-

ber 2017 hebben we onze aanvraag ingediend. 

Onze contactpersoon van het MDT was erg 

enthousiast. We hadden een zeer uitgebreid 

dossier en we waren volgens haar erg goed 

voorbereid.

In april 2018 kregen we een bericht dat onze 

vraag werd overgemaakt aan de Bijzondere 
Bijstandscomissie en op 17 mei 2018, op Lien 

haar vierde verjaardag, kregen we bericht en 

telefoon van onze contactpersoon van MDT dat 

onze aanvraag was goedgekeurd! Een prachtig verjaardags-

geschenk dat we haar konden geven.

Uiteindelijk hebben we de Tobii sinds midden juli 2018 in 

huis, maar het is er eerlijk gezegd niet meteen van ge-

komen om er 100% mee aan de slag te gaan, dit om-

dat ikzelf in de zomer erg misselijk was (ik ben namelijk 

zwanger van ons 3e kindje :) en daarnaast omdat Lien heel 

veel last had van nierstenen. We zijn vaak in het ziekenhuis 

geweest.

In september startte Lien op school en het doel is om 

samen met de nieuwe therapeuten aan de slag te gaan. 

Door drie ziekenhuisopnames is dat er nog niet van 

gekomen, maar over twee weken hebben we een bij-

eenkomst gepland met de individuele logopedist en de 

ergotherapeut, de klaslogo en -ergo, samen met Rozemie 

en mezelf. Ik heb er een goed oog in, want de therapeuten 

leken allemaal heel enthousiast en er is op school al wat 

ervaring met oogbesturing. Lien is nog heel jong, ik geloof 

dat er nog een mooie toekomst voor ons ligt wat betreft 

haar communicatie via haar Tobii.

(Kelly Leten)
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Op 5 oktober ging ik naar de zesmaandelijkse bijeenkomst van de Netwerkgroep Rett Syndroom & 
Logopedie. Dat is een werkgroep waar logopedisten die werken met meisjes of vrouwen met het Rett 

syndroom welkom zijn om ervaringen te delen, casussen te bekij-

ken, ideeën op te doen, vragen te stellen, … 

Deze keer wierpen we eerst een blik op de Rett klas in Nifterlake 

(Nederland). Deze klas bestaat uit vier tienermeiden met het Rett 

syndroom en is een jaar geleden opgestart. De meisjes komen 

wekelijks anderhalf uur samen in de klas. Allerhande onderwerpen 

die aansluiten bij de belevingswereld van tieners komen aan bod. 

Thema’s zijn onder andere ‘body, beauty & health’, ‘wie ben jij, wie 

ben ik’ en vakken uit de middelbare school zoals aardrijkskunde en chemie. Er wordt steeds via eenzelfde 

structuur gewerkt om woordenschat aan te brengen, groepsgesprekken op gang te brengen, schrijf- en 

leesoefeningen te doen, … De meisjes worden vergezeld door een begeleider (dit kan een van de ouders 

zijn of een persoonlijk assistent). 

De voornaamste boodschap die de leerkrachten uit Nifterlake willen meegeven is dat we te vaak denken 

vanuit het zorgperspectief en vanuit een diagnose. Het is belangrijk vanuit de meiden zelf te kijken en hun 

interesses te volgen. 

Het maken van paginasets, toevoegen van woordenschat aan de spraakcomputers en dergelijke wordt 

door de ouders of assistenten gedaan. Ook wordt er tijdens de klasuren vaak in combinatie met low-tech 

instrumenten gewerkt. Bij het maken van schoolwerkjes wordt er verwacht dat het schoolwerk zelf via 

een low-tech instrument wordt gemaakt, zodat de spraakcomputer beschikbaar blijft voor de communi-

catie tijdens de opdracht. De leerkrachten benadrukken hier nogmaals het én-én-verhaal op vlak van com-

municatie.

Na een jaar werd het project geëvalueerd en positief bevonden. De vier meiden lijken meer taal te begrij-

pen én deze ook zelf te gebruiken. Hun zelfvertrouwen lijkt groter en ze hebben meer onderwerpen om 

over te praten en activiteiten om te doen.

Daarna kregen we bezoek van ergotherapeute Puck die – vanuit haar jarenlange begeleiding van een 

meisje met Rett – haar ervaringen en ideeën deelde over ‘Rett Syndroom & Spelen’. Ook hier kwam 

multimodale communicatie sterk naar voor. Het is belangrijk in elke situatie te bekijken welke combinatie 

van communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het beste werkt op dat moment. Dit kan gaan van een 

spraakcomputer in combinatie met een doorkijkraam, een papieren communicatieboek in combinatie 

met duploblokjes om snel kleuren te kunnen kiezen in een spel, een handpop in combinatie met een boek 

en de spraakcomputer, … Het vraagt soms wat praktische voorbereiding, maar als de activiteit hierdoor 

 slaagt, is het de moeite waard. Puck benadrukt dat ze vaak via alledaagse zaken als de tafel dekken, 

boodschappenlijstje maken, boodschappen doen, pannenkoeken bakken, kerstkaart maken, … commu-

nicatie en spel probeert te ontlokken. Ze vindt het ook erg belangrijk dat Rett meiden kunnen meedoen 

met ‘gewone dingen’ en dat deze leeftijdsadequaat zijn, bijvoorbeeld UNO spelen, puzzelen, knutselen, 

samen met broer of zus buiten spelen, … Puck geeft eveneens een tip om gebruik te maken van infrarood- 

gestuurd speelgoed. Vaak is de motivatie om dit te bedienen groot en het is een heel dankbaar soort 

speelgoed om mee te werken.

Ik had aan het einde van de dag genoeg stof om over na te denken, en om weer de Nederlandse spits te 

trotseren :)

(Rozemie)   

Netwerkgroep 
RETT Syndroom & Logopedie

Het begin van een leerrijk seizoen

Het én-én verhaal 
wordt benadrukt: de 
combinatie van high- en 
low-tech hulpmiddelen
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Na het welkomstwoord van voorzitter Stijn Deckers, werd het congres geopend met een voorstelling van Valerie Schoonen 

en Nathalie Verstegen. We krijgen een beeld van het actieve leven van twee goedlachse jongedames met pit. Ze zijn allebei 

intensief gebruiker van een Ondersteund Communicatiesysteem met oogbesturing. 

Ze geven op het einde van hun presentatie een aantal tips mee vanuit hun eigen ervaring met OC. 

 • Stel geen drie vragen tegelijk.

 • Wacht met geduld op ons antwoord.

 • Spreek mét de OC-gebruiker, niet over de OC-gebruiker.

 • Kom in ons gezichtsveld staan als je met ons wil praten.

 • Behandel een OC-gebruiker leeftijdsadequaat. 

 • Leren lezen en schrijven vraagt voor een OC-gebruiker véél tijd en doorzetting. 

 • Je hoeft echt niet tegen ons te roepen, aan onze oren mankeert niets.

Aansluitend op de opening van het congres mochten de Gold Members van Isaac-nf elk een korte uiteenzetting geven. 

Als eerste zagen we Willemijn Wetzels en Barbara van ’t Westende van de fi rma AssistiveWare. Op een interactieve 

manier gingen we op zoek naar de inhoud van randvocabulaire. Tachtig procent van de bestaande woorden zijn rand-

woorden, deze worden echter maar weinig gebruikt. De overige 20% van de woorden zijn kernwoorden (zoals ‘ik, jij, wil, 

heb, nog, nee, gedaan, klaar’) die we heel veel gebruiken. De randwoorden dienen we vaak te personaliseren, maar hoe 

begin je daaraan? 

We kregen twee video’s te zien over paardrijden, eentje vanuit het oogpunt van een OC-gebruiker, eentje vanuit het oog-

punt van de ouders. Na elke video werd ons gevraagd vijf randwoorden door te geven die we aan de hand van de video 

zouden kiezen. Er kwam enorm veel en gevarieerde reactie. Wat we uit deze oefening vooral leerden, is dat de invulling er 

Congres ISAAC-NF

Iedereen Communiceert
9 oktober 2018
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heel anders uitziet als je afgaat op het verhaal van de 

ouders. Probeer dus zo veel mogelijk de OC-gebruiker 

zélf te betrekken bij de invulling van randwoordenschat. 

Daarna zagen we Kitty de Boer, Melanie Hofstede en 

Kamran Vahedi van de fi rma’s QuoVadis (Neder-
land) en SkilAte (België). Zij gaven een overzicht 

van de opties en vernieuwingen op het vlak van om-

gevingsbediening bestuurd vanuit een OC-hulpmiddel. 

Het is niet alleen mogelijk om de tv, radio, lichten, 

ventilator, … te bedienen, via omgevingsbediening kan 

je ook deuren en sloten openen, lampen bedienen, 

speelgoed bedienen, … De firma’s QuoVadis en SkilAte 

streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van 

de gebruikers die ze helpen.

Tot slot zagen we Suzanne Koopman voor Gold 
Member RDG Kompagne. Suzanne toonde in 

haar uiteenzetting de resultaten van haar onderzoek 

naar pragmatische communicatie versus correcte zins-

bouw binnen kant-en-klare vocabulaires. Ze onderzocht 

de sterktes en zwaktes van Score, Aloha 1 en 2, Core 
First Lite en Proloquo2Go/Crescendo door 12 zinnen in 

elk pakket te vormen. Ze ging daarbij de pragmatische 

functies na, het aantal benodigde handelingen, de 

grammaticale correctheid van de zin, … De resultaten 

van het onderzoek tonen dat de vocabulaires ongeveer 

dezelfde opbouw hebben, al zijn er toch duidelijke 

verschillen. Bij Score en Core First Lite zijn er minder 

handelingen nodig per woord, Proloquo2Go/Crescendo 

scoort het beste op grammaticale functies, Aloha heeft 

vooral zijn nut voor communicatie binnen het hier en 

nu, Score bevat veel meer 1-woorduitingen tegenover 

Core First Lite, waar meer lange uitingen in staan, … 

Suzanne gaf nog de tip mee dat je altijd zelf pragmatische functies kunt toevoegen aan een vocabulaire, maar dat het 

uitbreiden van grammaticale functies moeilijk is. Het is belangrijk om steeds individueel te bekijken welk systeem het beste 

bij welke gebruiker past. Dit hangt af van de taalontwikkeling van de gebruiker, maar ook van het motorische, visuele en 

cognitieve niveau. Daarnaast blijft het personaliseren van een kant-en-klare vocabulaire steeds van belang.

Na een kop koffie of thee was het tijd voor een eerste ronde workshops. Ik sloot aan bij de workshop ‘Weten jullie ECHT 

wat ik begrijp?’, een workshop over het onderzoeksinstrument de C-Billt. De C-Billt is een taalbegripstest die 

specifiek voor CP-kinderen is ontwikkeld, maar zeker voor een bredere doelgroep inzetbaar is. De test brengt het taal-

begrip in kaart, ondanks de motorische beperkingen van kinderen. Dit kan belangrijk zijn voor de invulling van het OC-

hulpmiddel, voor de onderwijskeuze, voor het opstellen van correcte doelen, voor het bepalen van het juiste aanspreek- en 

activiteitenniveau, om onder- of overstimulatie van een kind te kunnen ontdekken, … 

De afname van de C-Billt kan met verschillende bedieningsmogelijkheden: een schakelaar of knop, een touchscreen of 

oogbesturing. Op voorhand wordt de beste bedieningsmogelijkheid uitgezocht. Eerst wordt een pretest afgenomen, waarbij 

wordt gekeken of het kind in staat is om de test af te leggen. Daarna pas wordt er gestart met de eigenlijke test, die in 

verschillende leerfases is opgebouwd en stijgt in niveau. In de test wordt steeds gebruik gemaakt van foto’s (geen picto’s of 

lijntekeningen) en de test kan ook op verschillende momenten worden afgenomen. Twee keer per jaar wordt een C-Billt-
cursus georganiseerd om mensen op te leiden tot testleider. Onlangs is deze cursus bij Modem doorgegaan: in Vlaanderen 

zijn er dus reeds een aantal therapeuten – lid van het expertise-netwerk van Modem – die de C-Billt kunnen afnemen. Een 

lijst van deze personen of voorzieningen is beschikbaar bij mij of bij Modem. Zeker iets om te onthouden!

’s Middags konden we genieten van een uitgebreid broodjesbuffet en was er de informatiemarkt. Heel wat verschillende 

firma’s stelden er hun (nieuwste) hulpmiddelen of software voor. Bij het standje van AssistiveWare waren allerhande posters 

te verkrijgen, onder andere een uitvergroting van de kernwoordenschatkaart van Crescendo. Deze posters kon ik natuurlijk 

niet laten liggen. Prima inzetbaar in een klas of leefgroep.
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In de namiddag volgden nog meer workshops. Voor mij stond eerst ‘Inhoud vergaren voor dyna mische spraak-
computers’ van de fi rma KMD op het programma. De firma KMD merkt dat er naast levering erg veel nood is aan 

begeleiding als het OC-hulpmiddel er eenmaal is. Ze willen vermijden dat een toestel in de kast komt te liggen en voorzien 

daarom oudercursussen over de implementatie van een OC-hulpmiddel. Zij bieden daarnaast tien uur begeleiding voor het 

aanmaken van pagina’s, want ze zijn ervan overtuigd dat er geen kant-en-klaar pakket bestaat dat voor iedereen werkt. 

Aanpassen moet altijd! KMD voorziet zelf in verschillende pakketten voor verschillende doelgroepen, maar ze delen ook 

graag hun kennis met andere mensen die met OC bezig zijn. 

Ze geven een aantal tips in verband met de invulling en implementatie van een OC-hulpmiddel: 

 • Zet niet alle bladzijden vol, je wil later nog zaken kunnen aanvullen.

 • Zet de snelst nodige knoppen bewust op een makkelijk te bedienen plaats. 

 • Oefenen door spelen mag!

 • Probeer de gebruiker altijd positief te benaderen en geen druk te leggen. 

 • Het toestel moet (quasi) altijd binnen handbereik zijn én opstaan. Het toestel ergens weghalen is geen optie. 

 • Modelleer zelf zo veel mogelijk taal! 

 • Gebruik het toestel functioneel, bijvoorbeeld een mopje van de dag vertellen, dingen vragen.

 • Hou het toestel up to date, bijvoorbeeld bij een therapeutenwissel.

 • Sluit aan bij de interesses van de gebruiker, daag hem of haar uit.

Tot slot woonde ik een workshop bij over Interactief Voorlezen door Stichting Milo. De taalverwerving van àlle 

kinderen heeft baat bij interactief voorlezen, al dient dit wel aan een aantal criteria te voldoen. We bekeken de vijf stappen 

binnen het interactief voorlezen: 

Oriëntatie
 • Zoek een boek dat aansluit bij de belevingswereld en de interesses van het kind of de groep. 

 • Zoek bewust naar boeken waarmee je bepaalde begrippen of woorden kunt oefenen, initiatief kunt uitlokken. 

 • Een duidelijke verhaallijn is nodig.

Voorbereiding
 • Wat heb je allemaal nodig om dit boek interactief te kunnen voorlezen? 

 • Moet je het verhaal eventueel aanpassen? 

 • Welke liedjes of rijmpjes kan je gebruiken? 

 • Welke bewegingen of rollenspellen zijn zinvol? 

 • Welke OC-hulpmiddelen kan je inzetten?

 • Welke begrippen wil je actief of passief aanbieden? 

 • Is er nood aan een keuzekaart (volgende bladzijde, stop, nog, klaar, …)?

Introductie
 • Kennismaking met het boek en het thema, het boek doorbladeren en de plaatjes bekijken.

 • In deze fase zijn de reacties van de kinderen belangrijker dan het verhaal.

 • Voorspellingen doen over het boek. 

Voorlezen en vertellen
 • Laat voldoende tijd voor de kinderen om te reageren en te vertellen. 

 • Stel open vragen en probeer elk kind te betrekken.

 • Ondersteun je verhaal multimodaal: gebaren, picto’s, voorwerpen, …

 • Lees het boek verschillende keren voor, zodat de inhoud voorspelbaar wordt.

Ingaan en doorgaan op het verhaal
 • Wat gebeurde er allemaal in het boek? Hoe voel je je erbij? Hoe loopt het af?

 • Spelletjes, versjes, liedjes, knutselwerkjes die bij het boek passen.

 • Verhaal terug in de juiste volgorde leggen.

De belangrijkste doelstelling bij interactief voorlezen blijft dat er interactie wordt uitgelokt, dat een kind invloed leert uit-

oefenen via die interactie én dat er PLEZIER wordt gemaakt!

Na deze interessante workshop zat de dag erop en vertrok ik huiswaarts met een rugzak vol ideeën en informatie. 

(Rozemie)

29
dossier RETT communicatie



Aansluitend op de vormingsmomenten in Nederland, volgde ik op 

een druilerige novemberdag nog een cursus bij Modem ‘Communi-

catie ondersteunen met modelleren en kern- en randwoordenschat’. 

Lesgeefster van dienst was Jeske D’haene. Zij gaf een boeiende en 

zeer praktijkgerichte uiteenzetting. 

Ik deel hieronder een aantal nuttige adviezen die ik op de 

cursus meekreeg. 

Je kan NOOIT te vroeg starten met Ondersteunde Communi-

catie (OC). Het gebruik van OC remt de spraak- en taalontwik-

keling niet af. Integendeel, het stimuleert ze.

Kies voor een én-én-verhaal: lichaamstaal, verbale commu-

nicatie, gebaren, modelleren met symbolen, spraakcomputer, 

communicatieboek, …

Vaardigheden veronderstellen bij personen is dé basishouding die iedereen zou moeten aannemen. 

Wanneer er geen concrete onderzoeksresultaten mogelijk zijn, is het veronderstellen dat de persoon 

vaardig is om … de minst gevaarlijke hypothese. We gaan ervan uit dat de persoon misschien zal leren 

en gaan daarom wél aanbieden. Misschien blijkt de persoon na tien jaar toch niet bekwaam te zijn, 

maar dan hebben we het wel geprobeerd. Het is erger als je vanuit het niet-vaardig achten van een 

persoon niets gaat aanbieden omdat je denkt dat hij het ‘toch niet gaat leren’ en je tien jaar later 

merkt dat de persoon wél bekwaam blijkt te zijn.

De taalontwikkeling bij personen met een beperking verloopt hetzelfde als bij normaal ontwikkelende 

personen, alleen vertraagd (dus niet afwijkend).

Randwoordenschat (bijvoorbeeld appel, paard, stoel, koek) geeft doorgaans enkel toegang tot de com-

municatieve functie ‘iets verkrijgen’. Er zijn echter heel wat meer communicatieve functies. Daarvoor is 

de kernwoordenschat (ik, jij, willen, hebben, nog, veel, genoeg, gedaan, leuk, klaar, …) nodig. Deze komt 

ook veel vaker voor. Een goede verhouding kern-randwoordenschat in een OC-hulpmiddel is 4-1.

Het al dan niet kunnen maken van een keuze mag NOOIT een voorwaarde zijn om verder te werken 

met een OC-hulpmiddel!

Het is belangrijk om naast kern- en randwoordenschat steeds een alfabet beschikbaar te stellen op je 

OC-hulpmiddel. Normaal ontwikkelende kinderen komen ook in contact met letters vooraleer ze leren 

lezen en schrijven. Je doet dit zonder verwachtingen naar het kind, het alfabet gebruik je om zelf te 

Cursus MODEM

Communicatie ondersteunen
met modelleren en
kern- en 
randwoordenschat

12 november 2018
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modelleren naar het kind toe als een woord niet aanwezig is. Laat het kind experimenteren met de let-

ters (zoals kribbelen bij normaalontwikkelende kinderen).

Geef niet alleen de gebruiker tijd om zijn OC-hulpmiddel te leren kennen, maar ook jezelf! 

Voorstelling en vergelijking van een aantal woordenschatsystemen: PODD en Score binnen Mind Ex-
press, Grid3 en Proloquo2Go (enkel voor iPad).

Opbouw van een OC-systeem

 • Kernwoordenschat organiseren van links naar rechts.

 • Rekening houden met de motorische planning: dezelfde knoppen steeds op zelfde plaats, denk aan hoe 

wij blind leren typen.

 • Plaats voorzien voor nieuwe pictogrammen, eventueel knoppen of bladen in het begin verbergen.

 • Opletten met voorgeprogrammeerde zinnen in het begin: zo kan de gebruiker niet leren om knoppen te 

combineren. Je kan zinnen best pas op 1 knop zetten als je merkt dat de gebruiker het combineren 

beheerst. 

Modelleren is ontzettend belangrijk

 • Communiceer zelf met het OC-systeem, je kan geen taal leren zonder ze te horen.

 • Stel geen verwachtingen naar de OC-gebruiker toe, stel daarentegen wel hoge eisen aan de communi-

catiepartners. Iedereen in de omgeving doet mee!

 • Modelleer niet elk woord, wel steekwoorden, en start met kernwoorden.

 • Modelleer steeds een stap verder dan waar de gebruiker nu is, modelleer in de zone van naaste ontwik-

keling.

Modelleren gaat in verschillende stappen

 • Stap 1 = 1 woord, modelleer alleen een sleutelwoord

 • Stap 2 = 1 à 2 woorden, modelleer nog geen vervoegingen

 • …

 • Stap 6 = 5 à 6 woorden, modelleer grammaticaal 

volledige zinnen met alle woordsoorten en vervoeg-

ingen

Modelleren kan in verschillende strategieën

 • Communicatieve functies, bijvoorbeeld focus op het 

geven van een mening, informatie vragen, een 

gesprek beginnen, weigeren of protesteren.

 • Activiteiten: binnen bepaalde activiteiten zoals wandelen, fietsen, puzzelen, … woorden zoeken om te 

modelleren, startend met kernwoorden.

 • Kernwoorden van de week of maand: focus op modelleren van bepaalde woord(en) gedurende een 

afgebakende tijd.

Modelleren heeft verschillende doelen

 • Taalontwikkeling stimuleren

 • Communicatie stimuleren

 • Werken aan lezen en schrijven 

Jeske gaf ook een aantal YouTube links mee naar interessant beeldmateriaal in verband met Ondersteunde 

Communicatie. Deze video’s zijn doorgaans wel in het Engels.

 • The Language Stealers: benadrukken het belang van kernwoordenschat 

 • Youtubekanaal ‘We speak PODD’: een gezin met drie gebruikers van PODD
 • Youtubekanaal van Modem 

(Rozemie Gauquie)
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Meer info?
Ik hoop jullie met alle nieuwe inzichten nog beter te 
kunnen helpen als communicatiecoach! 

Indien er mensen zijn die graag nog extra informatie heb-
ben, contacteer mij gerust op rettlogo@gmail.com

Zet je Rett meid een bijzondere kleine of grote 
stap in de wereld van de communicatie? 

Laat het ons weten! brsv@rettsyndrome.be



Vrijwilligers aan het 
RETT familie
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Annick en Er win



woord

Al jaren helpt Annick op de familiedag met de Rett meisjes, 

terwijl Erwin de bar runt. Het bijzondere aan dit koppel vrijwil-

ligers is dat zij geen rechtstreekse connectie hebben met een 

van de Rett meiden. Ze zijn er allebei op een andere en op 

een verschillende manier ‘ingerold’.

A: Ik werk als kinderverzorgster in MFC De Bevertjes in 

Beernem, een school voor buitengewoon onderwijs voor 

kinderen van 2,5 tot maximaal 15 jaar. Ik werk nu al jaren in 

een basaal klasje van vier kinderen in het lager onderwijs 

type vier. We leren de kinderen stappen, zelfstandig eten, 

zindelijk zijn, kleuren herkennen, de was plooien, ... We gaan 

ook al eens shoppen of op uitstap. Zo’n uitstap is altijd een 

hele organisatie, maar we doen dat graag voor de kin-

deren, die genieten daar zo van. Ze zijn graag eens buiten 

in de ambiance, kijken gefascineerd naar de lichtjes op de 

kerstmarkt, ...

A: Jaren geleden had ik een Rett meisje, Renée, in mijn 

klas, en het Rett jongetje Arnaud zou ook bij ons op school 

komen, maar is voordien overleden. Johan (Delaere) stelde 

voor dat ik eens zou meegaan naar een Rett familiedag. Ik 

ben dan samen met hem en Anna en Jan van Zwam naar 

het GielsBos gegaan. Ik wilde dat eens ervaren, andere Rett 

kinderen en hun gezin leren kennen.

E: Johan en ik zitten al jaren samen in een kaartersgroep. 

Toen Jan van Zwam op welverdiende bestuursrust ging en 

niet langer aan de bar zou staan, sprak Johan me daarover 

aan. Nu was Rett mij niet vreemd, Annick sprak daar wel 

eens over. Johan vroeg me of ik zin had om samen met 

hem de bar te doen op de familiedag. Annick besloot dan 

ook mee te gaan om te helpen met de Rett meisjes, want 

er was op dat moment een groot tekort aan vrijwilligers. Zij 

en Anna vertrokken samen ‘s morgens vroeg, Johan en ik 

konden wat langer slapen omdat het werk aan de bar pas 

tegen de middag nodig was. ‘s Avonds gingen we dan elk 

met onze eigen partner terug naar huis.

E: Later is ook Johan op Rett rust gegaan en sindsdien 

ben ik de enige vrijwilliger aan de bar. De dames die daar 

vast in dienst zijn helpen natuurlijk mee. Nu ik als enige 

verantwoordelijk ben, schiet het eten er wel eens bij in. Als 

je zoals ik je hele leven in de horeca gewerkt hebt, zet je 

jezelf op het tweede plan. Johan heeft niet die achtergrond 

en ging gewoon eten als de tijd daar was. Bij mij zit nog 

ingebakken dat je eerst ten dienste staat van de klant. Ik 

eet dan achteraf iets, als het werk gedaan is, maar dan is 

die traiteur soms al weg ...

E: Het vreemde is dat ik in het GielsBos drie collega’s met 

hun Rett dochter heb ontmoet. We gaven indertijd alledrie 

les in dezelfde school in Oostende, daarna is de mama van 

Lieselot naar een andere school overgestapt. Hen daar ont-

moeten was onverwacht, en het is toch apart dat twee Rett 

meisjes een connectie hebben met mijn vroegere school. 

Ik wist van geen van hen dat ze een Rett dochter hadden 

voor ik ze in het GielsBos terugzag. 

E: Als je die Rett kinderen maar een keer per jaar ziet, valt 

het telkens op hoeveel ze veranderd zijn. Het is ook verwar-

rend hoeveel gradaties er zijn in het Rett syndroom. Som-

mige meisjes en vrouwen lopen rond, anderen zijn volledig 

aangewezen op hun rolstoel.
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A: De veranderingen vallen ons natuurlijk meer op, want we 

zien die kinderen maar een keer per jaar. Als je dag in dag 

uit bij iemand bent, dan let je daar veel minder op.

E: Van sommige Rett meisjes kan je nauwelijks geloven dat 

ze zo zwaar gehandicapt zijn, die zien er op het eerste zicht 

zo ‘normaal’ uit. Tussen de familiedagen door zijn we niet 

echt bezig met Rett, maar we lezen wel altijd de Rett Gazet. 
Als je die Rett meisjes dan op foto ziet, is het soms echt 

verbijsterend dat ze zo zwaar gehandicapt zijn.

E: We zijn al die jaren met plezier gekomen, maar de laatste 

keer was de organisatie aan de bar wel een chaos. En 

dat ik niet wist dat het niet nodig was om de glazen af te 

drogen, vond ik niet zo tof. Achteraf ging alles de vaatwas-

machine in, maar ondertussen stonden mijn vingers wel 

rood van het opblinken van al die smalle champagneglazen.  

Het zou beter zijn als zo'n dingen gecommuniceerd worden.

A: Ik kom nog steeds met plezier, de dag is altijd zo goed

georganiseerd en het GielsBos is een prachtige voorziening. 

Van zo’n snoezelruimte kunnen wij op school alleen maar 

dromen. Ik voel me daar ook wel gewaardeerd. Doordat ik 

ervaring heb, kan ik al eens helpen als een van de andere 

vrijwilligers ergens geen weg mee weet. En ze spreken dat 

dan ook uit, dat ze daar blij mee zijn. Ik vind het vertrou-

wen van de ouders ook opvallend, je kind achterlaten bij 

wildvreemden is niet vanzelfsprekend. Elk kind heeft toch 

een eigen aanpak nodig, en de meeste Rett meisjes kunnen 

niet praten. Wij zien ze dan nog maar een keer per jaar een 

paar uur. Hoewel de Rett kinderen en ouders ons nu al een 

beetje kennen.

E: Als buitenstaander valt het vooral op hoe positief de 

ouders zijn. 

A: Je merkt dat dat echt een familie is, er hangt een warme 

sfeer en de nieuwe mensen worden goed opgevangen en 

opgenomen in de groep. Het is prettig om na het werk nog 

wat te kunnen praten met de andere vrijwilligers en met 

de ouders. Dat kan, want Erwin moet dan nog een tijdje 

doorwerken.

A: De brussen amuseren zich ook goed samen. Ik denk dat 

die wel steun hebben aan elkaar, of in ieder geval elkaar 

begrijpen. We hebben een jongetje bij ons in de klas en 

dat zusje vindt haar broer helemaal normaal, die kent hem 

gewoon als haar broer. Dat meisje was niet goed van de 

reacties toen haar broer eens bij haar op school kwam.

A: Onlangs hadden we net zo’n vervelende situatie op een 

uitstap met de klas. We gingen naar een binnenspeeltuin 

en daar was ook een klas van een gewone school. Een 

van onze kindjes heeft een asymmetrisch gezichtje en daar 

gaven die andere kinderen commentaar op. Ik ben dan 

tussengekomen, heb gezegd dat dat meisje alles begrijpt 

wat ze zeggen en gevraagd of ze nu willen spelen en haar 

met rust laten. Ik kon dat niet meer aanzien. De kinderen uit 

mijn klas zijn echt ‘mijn’ kinderen. Als je jaren aan een stuk 

samen in de klas zit, bouw je daar een sterke band mee op.

A: Niet alle ouders van een gehandicapt kind zorgen er 

goed voor. Wij maken op school mee dat ouders uit de 

 ou derlijke macht ontzet worden. Wij hebben indicatoren 

waar we op letten, bijvoorbeeld hoe hun kledij er uitziet, of 

ze fel vermagerd zijn na een vakantie, ... Zo’n mensen zie je 

niet op een familiedag, dat is een heel contrast. 

A: De andere vrijwilligers zijn vooral verwonderd dat wij van 

zo ver komen. 

E: Het ‘werk’ op zich vinden we niet zo lastig of moeilijk. We 

zijn blij dat we kunnen helpen en we doen allebei iets dat 

we gewoon zijn en goed kunnen. Maar de rit heen en terug 

kan wel doorwegen. 

E: En na al die jaren kennen we die weg nog altijd niet uit 

het hoofd ... :)

(Anna)
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Jacques Lormans
RETT Familie

RIP
Dokter Jacques Lormans

Elsene 5 juni 1931 – Beerse 20 oktober 2018

Pediater en directeur-geneesheer van het GielsBos 1976-1996

Zijn beroepsleven stond in het teken van de opvang, de zorg, de begeleiding en het 

welzijn van kinderen met een handicap. De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw  

heeft in het verleden meermaals nauw kunnen samenwerken met dokter Jacques 

Lormans.

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

(Het bestuur)

Jade vertelt hoe Rett meid 

Joke omgaat met de ver-

huis van haar zus. 

Jij wil ook een verhaal of  

een anekdote vertellen? 

Annick en Erwin helpen al 

jaren als vrijwilliger op de 

familiedag in het GielsBos.

Je zou ook graag mee-

helpen als vrijwilliger?  

De verhalen in het dossier 

'wonen en leren' hebben je 

geïnspireerd om ook jouw 

ervaringen te delen met 

andere ouders?

1 adres:

brsv@rettsyndrome.be
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Eind september 2018, het is zonnig en 16 graden. De weergoden zijn ons dus weer gunstig 

gezind als we met z'n allen verzamelen aan de kade van de Dijle in hartje Mechelen. Het is een 

blij weerzien van de leden van onze vereniging, want voor de meesten was het toch al 

geleden van het familiefeest eind april dat we elkaar nog zagen.

De open boot met zitplaatsen lag al aangemeerd en vertrok om 

halfzes. Al varende kwamen we meer te weten over de bezienswaar-

digheden aan de oevers, afgewisseld met weetjes en anekdotes over 

de Mechelse geschiedenis. Onderweg wuifden Jan en Ann Osselaer 

ons tegemoet. Zij waren figuurlijk uit de boot gevallen wegens te laat, 

maar stonden toch droog op de kade. Een spontaan applaus weerklonk 

toen we een mooi uitgedost trouwkoppel zagen dat zich opstelde voor 

een fotoshoot. 

Terug voet aan vaste wal, maakten we nog een korte 

wandeling om de appetijt aan te scherpen vooraleer 

we het etablissement Lamot betraden. De oude bier-

brouwerij Lamot werd tussen 2000 en 2005 volledig 

vernieuwd. In dit architecturaal gebouw van oud en 

nieuw kregen we een aperitief met hapjes vooraleer 

aan tafel te gaan. Hier kwamen de gesprekken goed 

op gang. Smartphones werden bovengehaald om 

foto’s te tonen van de afgelopen zomer en er was 

eigenlijk maar één onderwerp van gesprek: onze Rett 

dochter. Zonder dat ze erbij was, stond zij in het mid-

delpunt van de belangstelling. Wat doet het toch deugd 

om vrijuit en ongeremd met lotgenoten te kunnen 

praten over het lief en leed dat we dagelijks meema-

ken met ons zorgenmeisje. 

Tijd om aan te schuiven aan de dinertafel, waar de 

soep en de Mechelse koekoek of pompoenrisotto 

werden gesmaakt. Er werd nog een laatste glas 

geheven na het dessert om de avond geslaagd af te 

sluiten. Alhoewel ... voor sommigen was dat nog te vroeg om al te gaan slapen in het hotel, ze 

deden er nog enkele glaasjes bij in een naburig café. 

Voor de winterwandeling trekken we eind januari naar Oostende, ondertekende gaat dan ook 

een hotel reserveren om eens goed te kunnen doorzakken. Die van West-Vlaanderen zijn al 

gewaarschuwd … :)

(Paul)

RETT familieNazomeren in Mechelen
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29 september stond met een uit-
roepteken in onze agenda . De boot -
tocht met de RETT familie wilden 
we niet miss en . Emma eerst naar het 
MFC in Bachte-Maria-Leerne brengen 
en dan vlug naar Mechelen . 

Dat was alvast het plan . Met fi les op 
zaterdagavond hadden we geen reken-
ing gehouden . Om een lang verhaal 
kort  te maken ... we misten de boot  ... 

Gelukkig was het etentje aan wal en 
konden we toch bij de groep aan-
sluiten voor een lekkere maaltijd en 
gezellige babbel .  

De familiebijeenkomsten blijven een 
fi jn moment om te luisteren naar 
elkaars leuke en minder leuke erva-
ringen en een moment om tips uit te 
wiss elen .

(Jan en An)
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Jade ging uit huis, dat vond 
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Help, mijn zus verhuist!



Afgelopen februari heb ik een eigen huis gekocht. Ik 

wou al heel lang alleen gaan wonen, had al heel lang 

behoefte aan mijn eigen stek, mijn eigen ritme, mijn 

eigen structuur. 

Ik woon al mijn hele leven in een huis dat aangepast 

is voor Joke, met een bed in de keuken, een parapo-

dium in de living, ... Hoe egoïstisch dat misschien ook 

klinkt, ik snakte naar een huis voor mij alleen, inge-

richt naar mijn smaak.

Maar een huis kopen kost geld, veel geld, en dat had 

ik niet. Iets huren deed ik liever niet en dat kon ook 

moeilijk met mijn parttime job. Toen deed zich een 

ongelooflijke buitenkans voor en kon ik onverwacht 

– met passen en meten en een royale bijdrage van 

mijn ouders – toch iets kopen. Mijn ouders staan 

volledig achter mijn keuze en steunen me op alle 

mogelijke manieren zoveel ze kunnen. 

Toen we vanaf februari begonnen te vertellen over 

mijn huis en over verhuizen, keek Joke met een intens 

verdrietige blik. Ik was heel enthousiast en dan praat 

je al eens over welke meubels je hebt gezien, hoe je 

het huis wil inrichten, wat je wil gaan verbouwen, ... 

Dan mengde Joke zich soms boos in het gesprek, of 

ze zei met de Tobii ‘niet leuk’.

Maar toch, toen ik in de Paasvakantie de veranda aan 

het schilderen was – in het roze, Joke’s lievelingskleur 

– vroeg ze aan mama om te komen kijken. Het is 

zeven minuten wandelen, dus best te doen. Ze 

kwamen toen met een kannetje koffie en koekjes. Zo 

lief. Bij wijze van grap hebben we het er soms over 

dat we een gps-systeem op Joke’s rolstoel zouden 

moeten kunnen monteren, ingesteld op ‘bezoek aan 

Jade’.

Joke heeft het huis gezien toen het leeg was, toen de 

meubels geleverd werden, toen ik aan het schilderen 

was, ... ze is er dus wel mee vertrouwd. Het was ook 

niet volledig vreemd voor haar, want het is het 

buurhuis en spiegelbeeld van het huis van onze opa 

en oma aan moeders kant. Het is een huis met een 

familiegeschiedenis, mijn overgrootvader heeft het 

indertijd gebouwd. Naast je grootouders wonen heeft 

zo zijn speciale kantjes. Oma zegt wel eens ‘Je had 

pintjes gedronken zeker, je deed het rolluik zo luid naar 

beneden’. En als ik dan heel stilletjes ben, vragen ze 

zich met pretoogjes af of ik wel thuis geslapen heb :) 

Joke zit altijd in het achterhoofd bij de keuzes die ik 

maak. Het is een vereiste voor mij dat ze hier op 

bezoek kan komen, dat ze kan komen logeren, en ook 

dat we het dan met zijn tweetjes (lees: zonder ouders) 

kunnen redden. Daarom heb ik – tegen de logica, 

tegen het gezonde verstand en tegen de ‘algemene 

mening’ in – ervoor gekozen om Trobelle, mijn schoon-

heidssalon, op de bovenverdieping te plannen. Het 

gelijkvloers is niet groot genoeg voor én een zitkamer 

én een schoonheidssalon. Nu heb ik beneden een 

zitkamer – met een door en voor Joke als house-

warming cadeau gesponsorde zit-slaapbank, lees: een 

kingsize bed – en boven zijn de verbouwingen aan de 

gang voor Trobelle. 

Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben er blij 

mee. Joke kan hier nu gemakkelijk verblijven en ik 

vind het zelf ook prettiger om het woongedeelte 

volledig aaneen en beneden te hebben. Als Trobelle 

goed draait, kan ik later eventueel aan het einde van 

de tuin bijbouwen. De verbouwingen boven zijn nu 

volop aan de gang, voorlopig werk ik in het huis van 

mijn ouders, nog een beetje geduld ...

Na af en toe een nachtje uitproberen, ben ik in de 

zomervakantie ‘echt’ verhuisd, en daar reageerde 

Joke niet goed op. Ze was verdrietig, ze was boos, ze 

sloot zich volledig op in zichzelf en weigerde nog de 

Tobii te gebruiken. 

Ik had dat eerst niet door, want ik had het druk met 

de verhuis en woonde daar niet meer. Maar in 

september werd het steeds duidelijker: Joke weigerde 

de Tobii te gebruiken thuis – ze dacht zeker ‘zus weg, 

dan heb ik er niks meer aan’ – en ook op de team-

d Rett zus Joke niet fijn
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vergadering in De Branding kwam ter sprake dat Joke 

niets meer vertelde met de Tobii, noch aan de logope-

diste noch aan de begeleiders. 

Daarna heb ik eens goed met haar gepraat. ‘Joke, ik 

zou willen dat je weer met de Tobii werkt. Ik weet dat 

wij dat altijd samen deden, maar nu zal je het met de 

mensen in De Branding moeten doen, en thuis met 

moeke. Ik ga een zinnetje invoeren in de Tobii en wil 

dat je dat vertelt in De Branding morgen. Als je dat 

doet, mag je donderdag komen pannenkoeken eten, 

anders mag je niet komen.’

Ze heeft het de volgende dag dan effectief verteld: 

‘Mijn zus kwam gisteren op bezoek, we zaten samen 

rond de keukentafel. Ik moet beter mijn best doen met 

de Tobii en als ik dit aan jullie vertel mag ik morgen 

pannenkoeken gaan eten.’ Daarna voegde ze er uit 

eigen beweging aan toe: ‘Jade streng’. De volgende 

avond zei ze dat ze nog nooit zo’n lekkere pannen-

koeken had gegeten :)

Op een van de eerste frisse avonden in het najaar 

kwam Joke voor het eerst logeren. Ik had soep 

gemaakt en ze zei ‘Hallo, lekker!’ Ze vond het heel 

leuk en spannend, voor het eerst met zus alleen in 

haar nieuwe huis. Ik had haar verteld dat ik langs een 

drukkere weg woon dus dat ze vaker auto’s zou 

horen, dat de verwarmingsbuizen tikken en dat de 

frigo soms ronkt. Ik had haar ook gevraagd of ze wou 

dat er een lampje bleef branden, daar was ze heel blij 

mee. Ik liet de deur open en zei dat ze moest roepen 

als er iets was, dat ik dan naar beneden zou komen.

Ik denk niet dat ze die nacht veel geslapen heeft. Toen 

ik al half naar dromenland vertrokken was, hoorde ik 

haar heel liefjes vertellen. En toen ik wakker werd ‘s 

morgens, was ze al zachtjes aan het brabbelen. Ze 

was blij, maar waarschijnlijk ook een beetje moe.

Joke kan vlot in mijn huis bewegen met haar rolstoel 

en er is een toiletstoel, behalve dat zijn hier geen 

aanpassingen voor haar gebeurd. Ze kan zich 

vasthouden aan de lavabo in de badkamer, zodat ik 

haar met een washandje kan verfrissen. Een uitge-

breid toilet krijgt ze hier niet, wel een grondig katten-

wasje. Voor een keer kan dat geen kwaad, douchen 

met alles erop en eraan kan dan weer thuis, de 

verpleging komt elke dag.

Het is niet zoals vroeger, toen we nog in hetzelfde huis 

woonden. Ik moet erop letten dat ik in het begin wat 

meer tijd neem voor haar, dat ze kan wennen, een 

beetje ontdooien. En dan is het soms toch nog panne. 

Vorige week was ik klaar met werken en wou naar 

huis gaan, toen Joke een crisis kreeg met alles erop 

en eraan, tot en met aan mijn haren trekken (en niet 

meer loslaten). Aan de haren trekken doet ze al van 

kleinsaf aan, we zijn dat ondertussen gewoon. Het is 

haar manier om uit te drukken dat het menens is, dat 

ze boos is, dat ze iets wil duidelijk maken. Ze gebruikt 

de middelen die ze heeft he. Ze moest in dit geval rap 

zijn, want anders was ik weg en was haar kans 

verkeken. Ik vroeg: ‘Ja maar, wat scheelt er? Wil je 

meegaan?’ Toen was het onmiddellijk weer rustig. We 

hebben dan een deal gemaakt: ze mocht mee als zij 

het zou vragen aan mama. We hebben de telefoon 

gepakt en Joke was direct een hele rij aan het 

brabbelen aan de telefoon. Mama was, na een beetje 

verduidelijking van mijn kant, akkoord en toen ver-

schenen een brede glimlach en pretoogjes.

De afspraak is: als Joke naar hier komt, dan komt de 

Tobii mee. Als mijn ouders met de auto zijn, is dat een 

omslachtige procedure, dus gaat de Tobii vaak niet 

mee op uitstap. In het busje van en naar het dagcen-

trum kan de Tobii gewoon aan de rolstoel bevestigd 

blijven, dat is wel fijn, dan komt Joke vaak thuis met 

hele verhalen.

Het is een heel ander leven sedert Joke kan praten 

met de Tobii. Ze is echt een natuurtalent. We zijn niet 

specifiek bezig geweest met haar dingen aan te leren 

en hebben nooit aan modelling gedaan, maar toch 
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kan ze overweg met alles wat ze aangeboden krijgt. 

Zo heeft ze een dialectpagina die ze heel graag 

gebruikt. Als papa bijvoorbeeld trots is over zijn werk 

in de tuin, zegt ze ‘preus lik ne zak slunsen’.

Joke is echter wel snel verveeld. Oude pagina’s 

gebruikt ze niet meer, ze wil altijd iets nieuws en dat is 

niet gemakkelijk, af en toe is mijn inspiratie op. 

Ze is ook een beetje lui. Als hetgeen ze wil zeggen op 

de pagina staat, gebruikt ze het, ze houdt niet van het 

wisselen van pagina’s. Nu staan er zo’n 100 items op 

een blad, het kunnen er voor haar niet genoeg zijn, 

hoe klein ook, als ze maar niet moet wisselen. 

Joke vindt het werken met de Tobii in De Branding 

niet zo heel spannend, daarom ben ik met haar gaan 

onderhandelen. 

‘Joke, ik wil graag de tweede cursus Mind Express 
volgen om je nog beter te kunnen helpen, dan kan ik 

spelletjes maken zodat je nog beter kan oefenen met 

je ogen. En als ik zeker weet dat jij alles begrijpt, dan 

kunnen wij jou beter begrijpen als je zegt pijn te 

hebben en kunnen we je beter helpen. Vind je dat 

goed?’

‘Ja!’

‘Vind je het een leuk idee als je iedere zaterdag bij mij 

thuis komt oefenen met de Tobii? Maar pas op: ik zal 

streng zijn en wil dat je accuraat leert werken!’

‘Ja!’

‘Als ik beter met Mind Express leer werken, kan ik 

misschien Spotify er aan koppelen, dan kan je zelf 

muziek spelen en kiezen, bijvoorbeeld rock of heden-

daags of klassiek, wat je maar leuk vindt. Zou je dat 

willen?’

Alweer een heel enthousiast ‘Ja!’

‘O, fijn! Dan kunnen we de kosten van Spotify delen 

als jij er ook gebruik van maakt.’

‘Neen.’

‘O, Joke, jij sluwe trien, jij durft nogal!’

Joke gebruikt heel graag de ja/nee knop. Naar het 

schijnt vinden de meest Rett meisjes die saai, maar 

Joke is er een grote fan van. 'Ja' en 'nee' zijn duidelijke 

antwoorden zonder al te veel moeite. Ik maakte een 

pagina met twee grote knoppen ‘ja’ en ‘nee’ en aan 

de zijkanten ‘graag’ ‘ik hou van’ ‘mooi’ en aan de 

andere kant ‘ik heb geen zin’ en ‘ik vind het lelijk’.

Als Joke in een goede bui is, dan praat ze makkelijk. 

Als ik binnenkom en met mijn gedachten en mijn 

telefoon bezig ben, zegt ze ‘praat met mij’ en dan 

opent ze zelf de ja/nee pagina. Dan richt ik mijn 

aandacht op haar en vraag bijvoorbeeld ‘Heb je goed 

geslapen?’ of ‘Heb je ergens pijn?’

Joke heeft vaak pijn aan haar nieren. Ze heeft grote 

nierstenen waar niets aan gedaan kan worden door 

de spil in haar rug. Als ze pijn heeft en mama vraagt 

‘Heb je veel pijn?’ ‘Wil je een pijnstiller?’ dan is het 

antwoord niet steeds hetzelfde, ze antwoordt ‘ja’ of 

‘nee’, al naargelang.

Toen ik Joke daarnet vroeg ‘Wil je Kamiel (mijn hond) 

even aaien?’ antwoordde ze met ‘graag’. Lief, toch? 

Ze doet ook graag een middagdutje samen met 

Kamiel, hier in haar grote zetel.

Oorspronkelijk wou ik een koffiehuis, maar daarvoor is 

dit huis te klein. Ik had al een heel uitgewerkt plan en 

zelfs een naam, Marcella’s. In de week zou het een 

wellness zijn en in het weekend koffie en ontbijt. Met 

mensen met een beperking in de bediening. Ook dit 

idee is geïnspireerd door Joke, gecombineerd met het 

principe van de grasmaaierrobot die een afgebakend 

parcours volgt en nergens tegenaan rijdt. Die plannen 

heb ik nog niet opgeborgen, ooit in de toekomst komt 

het ervan.

Ik ben zo blij met mijn eigen plek, met de zalige rust, 

maar ik mis Joke wel.

Liefs, Jade
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RETT Beweegt
RETT internationaal

Symposium, 19 oktober 2018

Die vrijdagochtend vroeg vertrok ik spijtig genoeg alleen 

richting Utrecht voor dit symposium. Ruth’s kinesiste zou 

meegaan, maar zij was ziek. Het is niet helemaal hetzelfde 

gevoel als twee jaar geleden toen ik, betrekkelijk nieuw in 

de wereld van Rett, voor het eerst naar een Nederlands 

symposium (toen over communicatie) kwam met Simon 

en Ruthje. Ondertussen ken ik al heel wat mensen, ook van 

de Nederlandse Rett vereniging, en dat geeft toch wel een 

vertrouwd gevoel. Er was geen file in Antwerpen, dus ik was 

mooi op tijd. Na nog snel even helpen met het ophangen 

van ballonnen en het inpakken van wat cadeautjes, arri-

veerden de andere Belgen: Kelly en Guy, Caroline en Aline, 

de twee kinesisten van Aline. Later zagen we ook nog 

Katalin en Levi met Luca en Petra.

De eerste lezing, over scoliose, werd gegeven door Meir 
Lotan uit Israël, een expert met meer dan 25 jaar ervaring 

met het Rett syndroom. De focus in deze uiteenzetting lag 

vooral op wat je kan doen om scoliose te voorkomen, om 

het binnen de perken te houden. Hij startte met een aantal 

markante feiten: 85% tot 100% van de volwassen Rett 

dames kampt met een vorm van scoliose (zijdelingse of 

getordeerde afwijking van de ruggengraat) of kyfose (de 

bochel). In de puberteit wordt de scoliose vaak erger, maar 

meestal begint het al veel vroeger. Eenmaal de scoliose 

start, is de verwachte progressie 14° per jaar. Immobiele 

Rett meisjes lopen een hoger risico op ernstige scoliose 

dan de stappertjes.

Meir Lotan vond een verband tussen de stereotype hand-

bewegingen en scoliose op basis van foto’s van vroeger 

van meisjes die nu scoliose hebben. De handbewegingen 

verraden reeds op zeer jonge leeftijd, nog voor ze ook 

maar enige vorm van asymmetrie tonen in hun houding, 

of ze een afbuiging naar links of rechts zullen ontwikkelen. 

Volgens hem liggen de handbewegingen dus deels aan 

de oorzaak van de scoliose en zelfs de kyfose, want om je 

handen te kunnen samenbrengen, moet je je schouders  

naar voor brengen. De handbewegingen zijn zelden sym-

metrisch. Vaak is de ene hand altijd hoger dan de andere, 

die schouder gaat naar boven en de ruggengraat volgt op 

de duur die constante asymmetrische positie (eventueel 

pas jaren later). De handbewegingen geven onze dochters 

een rustgevend gevoel en zijn vaak zelfs nodig om te kun-

nen functioneren, dus deze volledig wegnemen komt hun 

levenskwaliteit niet ten goede. Meir Lotan promoot wel het 

stimuleren van variatie. Die variatie kan je bekomen door 

bijvoorbeeld één hand vast te maken, de ene keer door 

de elleboog aan de middel vast te maken, de andere keer 

aan de armleuning van haar stoel, dan weer eens met een 

spalk. Er volgt altijd wel een stereotype handbeweging, 

maar de schouders en de rug zullen telkens een andere 

houding aannemen, in tegenstelling tot bij hun natuurlijke 

stereotype handbeweging die altijd gelijk is. We leren ze dus 

meerdere handbewegingen in plaats van één enkele.

Hij vermeldt dat er behandeld moet worden zodra asym-

metrie gespot wordt, en dat er zeker niet gewacht moet 

worden op een röntgenfoto die de scoliose bevestigt. De 

behandeling start met intensieve kine. Kine hoeft volgens 

hem niet alleen aan de kinesist overgelaten te worden. Je 

kan als ouder, leerkracht, begeleider, ... ‘kine denken’ zonder 

kine te zijn. Het doel van de behandeling is om ergere 

asymmetrie te voorkomen en zelfs zoveel mogelijk symme-

trie te bekomen.

Wat is dat dan ‘kine denken’? 

Hij spreekt over een aantal zaken: 

 • De meisjes die dat kunnen zoveel mogelijk (onder-

steund) laten stappen.

 • Het meisje minimum 30 minuten per dag rechtop laten 

staan (eventueel met hulpmiddelen zoals een sta-plank).

 • Via het evenwichtsgevoel tegenreactie uitlokken. 

Bijvoorbeeld als het Rett meisje de neiging heeft om 
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Van links naar rechts en boven naar onder: 
Leen Vangroenweghe, Kelly Leten, Caroline Lietaer met Rett dochter Aline, Meir Lotan

altijd naar links over te hellen, dan kan je haar nog wat 

extra naar links duwen, ze zal dan haar spieren gebrui-

ken om tegen te duwen om niet te vallen.

 • Intense kine en hydrotherapie waarbij overcorrectie 

wordt toegepast. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de 
hippotherapie van Ruth: het paard loopt meestal 
rondjes tegen de wijzers van de klok in, dit is Ruth’s 
makkelijke kant. Als het paard met de wijzers van de 
klok mee zou lopen, zou Ruth veel harder moeten 
werken. 

 • Correctie van houdingen die makkelijk in het dagelijks 

leven ingebouwd kan worden, zonder dat dit extra tijd 

vergt. 

Om het even concreet te maken neem ik mijn dochtertje 

Ruth als voorbeeld (de foto’s van de presentatie mogen 

door de privacywetgeving niet gebruikt worden). Ruth is 5,5 

jaar. Haar typische stereotiepe handbeweging is een ge-

sloten rechterhand in haar open linkerhand slaan en om de 

paar keer haar rechterhand naar haar mond brengen. Hoe 

nerveuzer ze wordt hoe sneller ze deze bewegingen doet. 

De elleboog van haar rechterarm is daardoor bijna altijd 

hoger dan die van haar linkerarm. Haar handen zijn ook 

bijna constant samen, waardoor ze erg voorover gebogen 

zit. Op de RX is nog niets te zien van scoliose of kyfose, 

momenteel spreekt men dus enkel van een asymmetrische 

spierspanning. Deze kan in de kine nog doorbroken worden, 

maar dat wordt steeds moeilijker.
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 • Tegen kyfose: zoek iets wat het meisje leuk vindt 

(bijvoorbeeld TV kijken) om haar te triggeren zich op te 

richten.

 • Gebruik de armleuning van de bank.

 

 • Gebruik een driehoekskussen, zodat ze zich kan 

opduwen met haar armen.

 • Leg iets tussen haar gezichtsveld en de TV, zodat ze 

enkel de TV kan zien als ze zich opduwt.

 • Als ze teveel naar voor leunt, geef haar dan steun aan 

haar rug, ze zal die opzoeken.

 • Zet haar schuin zodat ze haar hoofd moet draaien als 

ze de TV wil zien.

 • Als ze op de grond zit, steek een kussen aan de ene 

kant onder haar.

 • Bij het ondersteunen van het stappen van een meisje 

dat naar links buigt: geen steun geven door aan haar 

linkerkant te lopen, ga net aan de rechtkant lopen.

 • Voor meisjes die graag eten en daarbij altijd naar links 

leunen: bied het eten van rechts aan zodat ze hun 

spieren moeten laten werken om te krijgen wat ze 

willen.

 • Tegen scoliose: duw tegen de bocht in, als ze veel 

beweegt kan dit met een U kussen.

Meir Lotan toont ons röntgenfoto’s van patiënten bij wie 

de scoliose effectief verbeterd is door het toepassen van 

deze technieken. Hij is zelf geen voorstander van een 

korset wegens mogelijke problemen met de ademhaling 

die bij veel meisjes al moeizaam verloopt, tenzij dit korset 

er bijvoorbeeld voor zorgt dat je dochter in de lange taxirit 

naar school mooi rechtop zit in plaats van extreem schuin. 

In dat laatste geval adviseert hij om het korset aan te doen 

tijdens de rit. 

Onze dochters zijn slim en gebruiken alle gegeven steun. 

We moeten voorkomen dat ze hun spieren niet meer ge-

bruiken of trainen door hen teveel steun te geven.

Indien de scoliose toch in een stadium komt waarop 

geopereerd moet worden, dan hebben velen de neiging om 

de oefeningen te verminderen. Net dan moet er eigenlijk 

extra geoefend worden, dit om het herstel na de operatie te 

bespoedigen.

Ik vond dit een zeer boeiende uiteenzetting en ben al volop 

informatie aan het doorgeven aan iedereen die met Ruth 

werkt.

De volgende spreker was Lodewijk van Rhijn, ver-

bonden aan het Rett expertise centrum van Maastricht. 

Hij kwam vertellen over het stadium in de scoliose waarop 

geopereerd moet worden. 

Volgens Lodewijk van Rhijn is de ideale leeftijd om te 

opereren 12 à 13 jaar. De ruggengraat is dan reeds redelijk 

volgroeid, maar toch nog flexibel. Een korset is volgens 

hem wel cruciaal. Die gaat het natuurlijke verloop van de 

scoliose niet tegen, maar kan deze wel afremmen of zelfs 

tijdelijk stoppen, zodat de operatie op de ‘ideale’ leeftijd kan 

doorgaan.

Wat gebeurt er tijdens zo’n operatie?
Als het kind nog lang niet volgroeid is, dan wordt een 

groeisysteem geplaatst. Dat is complexer en geeft meer 

risico op complicaties (er kunnen stukjes loskomen). Er 

volgt sowieso een volgende operatie op het moment dat 

het kind volgroeid is.
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Bij een definitieve operatie worden metalen staven langs 

de ruggengraat geplaatst. De bocht wordt gecorrigeerd en 

er worden botsnippers rond aangebracht. Deze botsnippers 

groeien langzaam aaneen om zo tot een stabiel systeem 

te komen. Dit proces kan tot een jaar duren. Tijdens dat 

jaar zijn er beperkingen op zaken die een slechte invloed 

zouden kunnen hebben op het aaneengroeien, met name 

beperkingen in activiteiten en therapie.

In Maastricht moet je voor zo’n operatie rekenen op een 

opname van twee weken, waarvan gemiddeld acht dagen 

op intensive care. Tot zeker twee dagen na de operatie 

wordt extra beademend. Dat is langer dan bij standaard 

scoliose-operaties omwille van de extra ademhalingspro-

blematieken van Rett meisjes, los van de scoliose. 

Zo’n scolioseoperatie zet de ruggengraat wel recht, maar 

de ondertussen scheef gegroeide ribben en de niet meer 

werkende longdelen volgen niet helemaal. Net na de 

operatie is er zelfs een dip in de longfunctie, die nadien 

stabiliseert. Het eindresultaat is een zeer lichte verbetering 

in de longfunctie, maar die keert zeker niet terug naar een 

normale werking.

Lianne van der Giessen sloot de voormiddag af met 

een presentatie over longproblematieken. Die komen bij 60 

à 77% van de Rett meisjes voor in de vorm van hyper- en 

hypoventilatie of een ademhaling met apneus. Rett meisjes 

hebben ook veel longinfecties doordat onze meiden vaak 

kampen met scoliose, verminderde mobiliteit (minder 

training), verminderde spierspanning (minder kracht om 

te ademen of op te hoesten), constipatie (het middenrif 

staat hoger en de longen hebben dus minder plaats), reflux 

(gevaar dat de zure maagsappen in de longen komen), 

epilepsie (door de kalmerende epilepsiemedicatie hoesten 

de meisjes vaak minder) of osteoporose (belemmeringen in 

de behandelingen bij de therapeuten).

Lucht zoekt altijd de makkelijkste weg en als er veel slijm 

zit dat de doorgang bemoeilijkt, zal de lucht daar niet snel 

heen gaan en werken de longblaasjes niet mee om zuurstof 

op te nemen. Het Rett meisje moet dus sneller ademen om 

dezelfde hoeveelheid zuurstof binnen te krijgen, en dat is 

natuurlijk vermoeiend.

Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? 

Hier worden veel gekende zaken vermeld: zorgen dat onze 

meiden meer inspanningen leveren, hun meer triggeren om 

te hoesten als we merken dat er slijm zit, ... Lianne spreekt 

hier echter ook van een PEP masker. Dat is een masker 

waarbij je normaal inademt, maar waarbij extra tegendruk 

gegeven wordt bij het uitademen. Hierdoor komt de lucht 

wel op plaatsen waar die anders niet komt, omdat de voor-

heen moeilijke weg nu wel de makkelijke wordt, want de 

uitademing wordt voor het masker extra bemoeilijkt. Indien 

er een saturatiemeter gebruikt wordt tijdens dit proces, dan 

toont die dat de saturatie effectief stijgt.

Na een verzorgde lunch volgt voor de ouders een inspira-

tiesessie van Puck de Gooier, de ergotherapeute en 

begeleidster van Jip, een vijfjarig Rett meisje. Puck legt uit 

dat we therapie veel meer op een spel moeten laten lijken 

dan op therapie. 

Wij hebben vaak de neiging om te denken: Wat willen 

we bereiken? Hoe en met welke middelen kunnen we dit 

bereiken? En als laatste stap: Hoe gaan we dit integreren 

in ons dagelijkse leven? Het werkt volgens haar veel beter 

als we de redenering omdraaien: laat het Rett meisje een 

activiteit kiezen, dan is ze alvast gemotiveerd voor wat 

komt, en ga dan na hoe we in deze activiteit therapie kun-

nen integreren. 

Een simpel voorbeeld: een boekje lezen. Je kan het meisje 

op een therapiebal laten zitten terwijl je een boekje leest, of 

op de grond, of in buiklig. Je kan samen met haar stappen 

om het boekje te halen. Voor meisjes die nog handfunctie 

hebben, kan je heel veel sturen door te bepalen waar je het 

materiaal legt: dichtbij of net iets verder weg, iets hoger of 

iets lager, op een plank waar ze vanuit lage kniezit bij kan 

of net iets hoger zodat ze zich moet opduwen, ... 

De afsluitende sessie was van Katarina Lauruschkus 

over statisch en dynamisch staan. Hierin promoot ze 

inspanning in de mate van het mogelijke, ook voor mensen 

die niet zelfstandig kunnen staan. Voor hen is staan in een 

sta-apparaat reeds een inspanning op zich, en het advies 

is dat ze dit zeker 45 à 90 minuten per dag moeten doen. 

Voldoende rechtop staan zorgt ervoor dat de spieren niet 

verkorten, voorkomt spasticiteit en osteoporose, stimuleert 

een betere heuppositie en darmwerking, zorgt voor meer 

alertheid (ook omdat iedereen rond hen rechtop staat), ... 

Tegenwoordig bestaan toestellen die het statische staan als 

het ware upgraden met extra beweging, bijvoorbeeld een 

Innowalk. Deze toestellen zorgen daarnaast ook voor een 

betere doorbloeding in de voeten en een diepere ademha-

ling, omdat de gevraagde inspanning nog iets groter is dan 

bij gewoon staan. 

Deze dag vol informatie wordt afgesloten met een receptie, 

en voor mij persoonlijk nog met een rit van 3,5 uur naar 

huis, want de files die in de ochtend niet te bespeuren 

waren, kwamen in de avond hun schade inhalen.

De volgende ochtend begon ik reeds vol enthousiasme te 

kijken wat ik hier allemaal concreet mee kan doen voor ons 

Ruthje. Hopelijk halen jullie ook iets bruikbaar uit dit verslag.

(Leen Vangroenweghe)
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Bijeenkomst en

Algemene Vergadering RSE

in Kopenhagen

RETT Internationaal

De eerste dag startten we met een bezoek aan het 

MPI Kirkebaekskolen, onofficieel ook een Rett school 

genoemd, aangezien ze op 68 kinderen 12 Rett 

meiden verwelkomen. We kregen er een rondleiding 

van twee uur en hadden de gelegenheid om met 

therapeuten en studenten te praten. 

Wat onmiddellijk opviel is hoe goed deze school 

uitgerust is met technische hulpmiddelen, toestellen, 

hightech speelgoed, enz. Aan alles werd gedacht 

bij het concept: een groot en ruim gebouw waarbij 

elk klaslokaal toegang heeft tot een terras of tuin. 

De school heeft zijn eigen warm hydrotherapiebad, 

visuele ondersteuning op elke mogelijke manier 

binnen het gehele gebouw, moderne rolstoelen, sta-

apparaten en andere bewegingstoestellen, thera-

pieruimtes vol activiteiten, computers en oogbestu-

ringssystemen, ... 

De school wordt gefinancierd door de overheid, het 

is duidelijk dat deze kinderen een prioriteit zijn in 

Denemarken.

Uiteraard betekent de materiële uitrusting weinig 

zonder de therapeuten die hier werken. De school 

heeft als regel 1 volwassene per 2 kinderen. Er zijn 9 

kinesisten en 8 ergotherapeuten aan het werk. 

Tijdens het tweede deel van ons bezoek kregen we 

uitleg over welke therapieën toegepast worden en 

welke accenten zij leggen. Rett patiënten krijgen 

elke week 1 uur groepswerk met een kine en gaan 

RSE hield haar Algemene Vergadering op 26 oktober 2018 in Kopenhagen, Denemarken. Het activi-
teitenrapport werd toegelicht en de toekomstplannen werden uitgewerkt. De Deense Rett vereniging 
en het Deense Rett expertisecenter organiseerden voor ons een zeer boeiende tweedaagse rond de 
Algemene Vergadering van RSE. 

Om meer lidstaten aan te zetten om de vergadering bij te wonen, hadden we een bezoek aan een 
‘special school’ en het Deense Rett centrum toegevoegd.

Alle aanwezigen uit de diverse Europese landen op de RSE bijeenkomst
We herkennen in het midden Caroline Lietaer
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tevens 

naar het hydrothera-

piebad. Daarnaast heeft elk kind 1 uur 

een aparte sessie kine en 1 aparte sessie ergothera-

pie. Deze aparte sessies kunnen opgevoerd worden tot vier 

uur per week na een scoliose- of heupoperatie. De school 

voorziet evaluatietesten, nodigt elk jaar dokters uit voor 

privé consultaties, geeft adviezen aan gezinnen, ontvangt 

de orthopedisten ter plaatse voor de nodige aanpassingen 

aan orthesen en korsetten, ... 

Merkwaardig was dat in een school met zoveel complexe 

medische zorgen er geen verpleegkundigen in het per-

soneelsbestand zitten. Wanneer een kind een specifieke 

medische nood heeft, worden de personeelsleden hierin 

getraind. Wanneer de kinderen 18 jaar zijn, moeten ze de 

school verlaten. Ze kunnen nog een verlenging aanvragen 

voor maximaal drie jaar, maar het recht op therapieën is 

dan beperkt.

De Kirkebaekskolen heeft een goede indruk nagelaten, niet 

alleen omwille van de fantastische uitrusting, ook omwille 

van de grote deskundigheid van het personeel. 

Vol enthousiasme vervolgen we onze dag in het Expertise-

centrum voor het Rett syndroom in het Kennedy Centret, 
dat deel uitmaakt van het ziekenhuis en gefinancierd wordt 

door de overheid. De activiteiten van de Deense Rett ver-

eniging en de onderzoeken van het Rett centrum werden 

voorgesteld. Het centrum volgt en evalueert jaarlijks 120 

Rett patiënten gedurende gans hun leven. Ze voorzien de 

gezinnen van steun en advies, ook de school of andere 

zorginstellingen worden hierbij betrokken. Er is speciale 

aandacht wanneer er belangrijke wijzigingen gebeuren in 

het leven (diagnose, verandering van kribbe naar school, 

wanneer men 18 wordt, …) In het Rett centrum wordt ook 

onderzoek verricht.

Een expertisecentrum voor het Rett syndroom is belangrijk 

want het concentreert een hoge dosis kennis. Deze kennis 

wordt gedeeld met de gezinnen en de specialisten die 

rechtsreeks met de patiënten werken 

om zo de levenskwaliteit te verbe-

teren.

Om 14 uur stond de Algemene 
Vergadering op de agenda. Er 

waren vertegenwoordigers van 

14 Europese landen aanwezig: 

Oostenrijk, Finland, Denemarken, 

Spanje (+ Catalonië), Italië, 

Verenigd Koninkrijk,  Litouwen, 

Polen, Frankrijk, Portugal, 

Rusland, Zweden, Duitsland en 

Hongarije. Een hoge en mooie 

opkomst voor een vergader-

ing die dit jaar niet samenviel 

met een wetenschappelijk 

congres. Aanwezig waren 

ook waarnemers Anne-Marie Bisgaard 

(Rett centrum Denemarken), Helena Wandin (Rett cen-

trum Zweden) en dokter Semino Martina (Airett Italië). De 

dynamiek binnen de RSE is opnieuw groot, het bestuur zit 

vol energie en werkte heel hard het afgelopen jaar.

Het activiteitenrapport werd gepresenteerd door voorzitter 

Caroline Lietaer. 

Onderstaand verslag is slechts een korte beschrijving van 

enkele punten. Het volledige activiteitenverslag kan gecon-

sulteerd worden op 

http://www.rettsyndrome.eu/association-rse/minutes-etc 

Het Rett Resource project is sinds enkele maanden online. 

Veel vrijwilligers werkten hieraan mee: Laura Kanapie-

niene (Litouwen), Tim Addison (UK), Tim Lang (UK), Laura 

Luisaityte (Litouwen), Andreas Meissner (Duitsland), ... Er 

zijn reeds een aantal artikels beschikbaar in het Kroatisch, 

het Nederlands en het Litouws. Het nalezen en verbeteren 

van de vertaalde versies is tijdrovender dan verwacht. Wij 

hopen de complete Nederlandse versie online te heb-

ben tegen het einde van het jaar. Ondertussen zijn er ook 

vertalingen opgestart naar het Russisch, Frans, Duits en 

Macedonisch. De coördinatie van dit succesvolle project 

neemt veel tijd in beslag.

Er kwam een voorstel van Danijela Szili (Hongaars 

bestuurs lid) om RSE subcommissies op te richten, onder 

andere een wetenschappelijke subdivisie. Dit is een optie 

die mogelijk is binnen onze statuten. Er kwamen op dit 

onderwerp heel veel interacties vanuit de lidstaten en we 

waren heel blij met deze suggesties. Het voorstel werd 

goedgekeurd en vereist nog een aanpassing volgens de 

wensen van de leden, die zal worden voorgesteld op de 

volgende Algemene Vergadering. Een aantal vrijwilligers gaf 

alvast hun naam op. Danijela Szili wordt de contactpersoon 

voor deze vrijwilligers.

Een nieuw project dit jaar betreft het in kaart brengen 

van de bestaande Rett centra en andere centra die veel 

expertise hebben op gebied van het Rett syndroom. Dit zal 

gecoördineerd worden door Laura Kanapieniene (vrijwil-
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ligster uit Litouwen) in samenspraak met de RSE. Op het 

einde van deze intensieve werkdag werden we uitgenodigd 

door Iben en Soren Hjarsø, ouders van een Deense Rett 

meid, voor een diner bij hun thuis. 

De volgende dag gaf de voorzitster van de Deense Rett 

vereniging, Louise Lund, ons een rondleiding in het oude 

Kopenhagen en konden we verder napraten over de vele 

projecten.

De vriendschap tussen alle ouders in RSE is ontzettend 

warm en hecht. De contacten zijn vaak wekelijks, sommi-

gen zien we meermaals per jaar op verjaardagen, feestjes 

en andere bijeenkomsten. Met pijn in het hart namen we 

afscheid, met de belofte elkaar volgend jaar terug te zien in 

Tampere, Finland.

Een uitgebreid verslag door Danjiela Szili van de weten-

schappelijke Rett conferentie die plaatsvond in Rome kan 

geconsulteerd worden op  

https://www.rettsyndrome.eu/news/rett-rome-report/

De volgende Europese Rett Conferentie zal plaatsvinden op 

27 en 28 september 2019 in Tampere, Finland. Alle info op 

https://www.rett2019tampere.fi/

(Caroline Lietaer)

De sprekers van het Deense Rett Centrum:

Anne-Marie Bisgaard (medisch)

Michelle Stahlhut (psychotherapie)

Jane Lunding Larsen (psychologie)

Bitten Schonewolf-Greulich (genetica)

Anne-Katrine Højfeldt (psychologie)
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Tussenkomst
voor ouders die een internationaal 
RETT congres willen bijwonen
De BRSV komt tussen in de kosten als ouders een internationaal Rett gebeuren willen bijwonen. 

De precieze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het concrete dossier. Ouders die willen deelnemen aan een 

internationale Rett bijeenkomst, kunnen vooraf een aanvraag indienen op basis van de geschatte kosten van 

vervoer, verblijf en deelname aan het congres. Afhankelijk van het dossier zal een percentage daarvan terugbetaald 

worden na het indienen van een kopie van de facturen en een bewijs van aanwezigheid. Het aantal tussenkomsten 

per ouder is beperkt, teneinde alle ouders de kans te geven te kunnen deelnemen. 

We vragen als tegenprestatie een verslag van de bijeenkomst, zodat andere ouders kunnen meegenieten van de 

opgedane ervaringen.

Wil je meer inlichtingen over deze tussenkomst? Mail ons op brsv@rettsyndrome.be



Onze Sponsors
Music for RETT

RETT Soirée 3.0

Ook de zusjes Feyaerts zijn er weer!

Voor het derde jaar op rij organiseert Anna Nuyens, samen 

met broer Wies en hun vrienden en vriendinnen, een Rett 
Soirée. Ook dit jaar zijn er hapjes, drankjes, vuurtjes en mu-

ziek. Jong en oud worden verwacht en zijn heel welkom op 

dit sprankelende event voor hun zus Lotte en alle andere Rett 

meiden van onze vereniging.

De warmste dag van de warmste week is zonder enige 

twijfel de Rett Soirée. Toch in Borchtlombeek. Het wordt daar 

al een gevestigde traditie. 

Op donderdag 29 november, tussen 16 en 19 uur, or-

ganiseert de Gemeentelijke Basisschool De Twinkeling 

uit Balen-Hulsen in de refter een Twinkelmarktje ten 

voordele van De Warmste Week. Als goed doel kozen 

wij de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw. Het 

zusje van een van onze leerlingen heeft dit syndroom.

Om centjes in te zamelen voor de Rett vereniging 

kunnen ouders, familieleden en sympathisanten soep, 

wafels, speculaas, cakejes, popcorn, kokosrotsjes en 

kaarsjes kopen die de leerlingen zelf gemaakt hebben. 

Een bezoekje aan de pop-up bar is zeker ook de moeite 

waard!

(Juf Sophie Verbraeken)

Voor het vijfde jaar alweer is onze Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw geregistreerd als ‘goed 

doel’ bij Music for Life, het winterbenefi et georganiseerd door Studio Brussel. Bij het ter perse gaan 

van deze Rett Gazet zijn bovenstaande acties ons bekend. Heel erg bedankt, allemaal!

Zet jij ook een actie op en wil je daar graag iets over vertellen in de volgende Rett Gazet? Stuur je 

verhaal naar brsv@rettsyndrome.be

Twinkeling

De warmste week van Vl aanderen
De warmste week voor  Rett
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Onze S
Kiwanis Late Summernight Dinner

Serviceclub Kiwanis Aalst viert feest, en ze weet hoe!

Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseerde Kiwanis Aalst 
in september een groot feest om het aangename aan het 

functionele te koppelen: lekker tafelen met daarna een live-

band en fondsen werven voor het goede doel.

Een van de drijvende krachten achter dit evenement is 

Hans Verhoye. Op zijn uitnodiging zaten Hugo Pilate en ik 

mee aan zijn tafel. De voorzitter John Cassiman stelde de 

sociale doelen voor 2018 voor. Een pot van 20.000 euro 

werd verdeeld over diverse projecten, waaronder onze 

Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw.

Het werd een gastronomische top(dans)avond met de 

live-band Domino in een glansrol. Zij wisten met hun drieën 

iedereen op de dansvloer te krijgen en verrasten telkens 

met een originele versie van vele hit-nummers.

Langs deze weg nogmaals een welgemeende dank voor de zeer geslaagde avond, en vooral voor de 

gift van 1500 euro!

(Paul)

September 2018
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Rotsjes
voor RETT

Het eerste weekend van september vindt in Hulsen (Balen) elk jaar een rommelmarkt plaats. Dit jaar 

stond er een kraampje voor onze vereniging. Thierry Gissemé had via via van Rett en onze vereniging 

gehoord en was direct geraakt door onze Rett meiden. Samen met enkele andere mensen had hij het 

idee om op de rommelmarkt kokosrotsjes te verkopen. 

De verkoop was een geweldig succes en bracht het mooie bedrag van 1145 euro op voor onze 

vereniging.

Van harte bedankt, Thierry en vrienden!

(Cindy)

September 2018

ponsors

Kiwanis Beersel voor RETT
Rik Van Lautem is al een hele lange tijd een vriend én een ambassadeur van 

onze vereniging. Hij zorgt elk jaar voor mooie giften via verschillende Kiwanis-

afdelingen.

Dit keer kregen we een mooie gift van de Kiwanis Beersel. Nadat Els en Hugo 

in het voorjaar, op uitnodiging van Rik, onze vereniging daar voorgesteld heb-

ben, waren de Kiwanis heel enthousiast en meevoelend. 

Beste Rik, beste heren van Kiwanis Beersel, bedankt voor jullie welgemeende 

betrokkenheid en voor de financiële steun. We zullen er goed gebruik van 

maken. 
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Lijst der gulle gevers 
(tot 01 12 2018)

DOKTER C. DEMUYNCK, AALTER

VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER

DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM

CELEN WALTER, ANTWERPEN

DE RYCK ANNE-MARIE, ANTWERPEN

LE PAGE REINILDIS, ANTWERPEN

SAINT GHISLAIN - BOSMANS, ANTWERPEN

WEYTJENS LUDO - LANGENS VEERLE, AS

BORENCE - VROMMAN, BEERNEM

GUERTI - CHAMALI, BERCHEM

DIERCKXSENS  HERMAN, BEVEREN-WAAS

DUPONT - MARTENS, BEVEREN-WAAS

DUPONT KAREL, BEVEREN-WAAS

DIERCKXSENS ANNE-MARIE, BRASSCHAAT

DESMET - BONTE, BRUGGE

MAES JACQUELINE, BRUGGE

VAN WALLEGHEM - VAN WASSENHOVEN, BRUGGE

ROMBOUTS LEONA, DESSEL

VAN MIEGHEM VERA, DEURNE

MERTENS GUIDO, DILBEEK

VERELST - VOLLEBERGH, DUFFEL

VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM

SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM

DR. VERGUTS LUC, GEEL

ACHTEN ROGER, GENK

BRIGANTI VICENZO, GENK

GEELEN ANNA, GENK

D’HONDT - VANDERHASSELT, GENT

SUIJS RITA, GENT

SERCU MARIJKE, GENTBRUGGE

VAN GASTEL - CORNELIS, GENTBRUGGE

VAN MIERLO - VAESEN, HAMONT-ACHEL

MAES CHRISTIANE, HERBEUMONT

KARREMANS - TIMMERS, HEUSDEN-ZOLDER

VERBRUGGEN MANDA, HEVERLEE

VANDENBROELE MIA, IEPER

HOS GEMMA, LANAKEN

DEFEVER MARC, LANGEMARK-POELKAPELLE

DUPONT ELFRIDA, LEBBEKE

DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG

SUTENS RONNIE, LEUVEN

ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI

VAN HAUWERMEIREN - VAN LOO, LOKEREN

MULS ANNELIES, MEERHOUT

DE CLERCQ DENISE, MELLE

TIELLIU - DELAVIE, MELLE

DE COSTER ROSANNE, MERCHTEM

DR.DUPONT KAMIEL, MOERZEKE

CAERS - HUYSMANS, MOL

DR. M. ROMAGNOLI, MOL

DR. STAS - PEETERS, MOL

LOMMELEN - VAN GOMPEL, MOL

SLEEUBUS - BAUDOIN, MOL

VAN KERCKHOVEN - OEYEN, MOL

BILLIET MARIA, OOSTENDE

GABRIELS - SCHMITTE, PUURS

VAN GOOL PIETER, RANST

TIELEMANS -  VAN VRECKEM, ROOSDAAL

DE BAERDEMAEKER - VERHASSELT, ROTSELAAR

DE MUYNCK FRANK, SCHILDE

DE MUYNCK - LARMUSEAU, SCHILDE

FRANSEN - DE WIT, SCHILDE

MUYLLE TAMARA, SCHILDE

PEETERS PAUL, SCHILDE

DE VOLDER ROSWITHA, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

SZABO - SZENI, SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

DE MUYNCK ANNE, STERREBEEK

DE BAERDEMAEKER - PHILIPPAERTS, VELTEM-BEISEM

LANEAU HERMAN, VLIERZELE

HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR

DUPONT - VAN LANDEGHEM, WAASMUNSTER

DELMULLE NELE, WAREGEM

VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL

DUMONT MARTA, WERVIK

HOORNAERT - VANDENBROELE, WERVIK

LEUWERS - OSTYN, WERVIK

VANDENBROELE - VANDENAMEELE, WERVIK

VRUGTERMAN CLAUDETTE, WOLVERTEM

DE DECKER WILLY, WOMMELGEM

VAN DEYNSE DAVID, WONDELGEM

FERNY - SPIESSENS, ZANDHOVEN

SELS - VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN

VAN ZWAM MARIA, ZARREN

MAES - DE BAERDEMAEKER, ZELLIK

VAN ZWAM - VERHEYE, ZWIJNAARDE

GELDOF AIME, ZWIJNDRECHT

GELDOF CHRISTOPHE, ZWIJNDRECHT
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Ook wie liever 

anoniem blijft, 

krijgt bij een gift 

vanaf 40 euro 

een fiscaal attest 

toegestuurd

Kiwanis Beersel, Alsemberg

Gisseme Thierry en Rachel, Balen

Warmste week, Rett Soirée, Borchtlombeek

Music for Life, individuele acties, Brussel

Don Bosco Middenschool, Haacht

Bogaert Nick, Haaltert

De Muynck Dirk - Dupont Rita, Koersel

Candriam Institute, Paris (France)

Van Lautem Hendrik, Wemmel

Rett Café 10 Miles Prinses Emma, Zwijndrecht

Onze Sponsors

DANK!
Onze bi jzondere dank
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Financiële 
tussenkomst
Wij bi eden een helpende hand

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.

VOORWAARDEN

• De eenmalige financiële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de 

persoon met het Rett syndroom.

• De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de 

Belgische nationaliteit te bezitten.

• De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom Ver-

eniging vzw.

• De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voorge-

legde facturen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 decem-

ber 2019, 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 2019.

Na onderzoek wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk (de tussenkomst 

kan gesplitst worden, zie ook voorbeeld) overgemaakt op de rekening van 

de aanvrager.

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD 

WORDEN?

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische 

hulpmiddelen 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 nachtorthese), parapodium, rolfiets, rolstoel en acces-

soires, schelp, soft hoofdsteunen, stabilisator in ruglig of buiklig, standing-

brace, tilting table, verzorgingskussen, zitschelp.

Ook andere onkosten kunnen in aanmerking komen (waarvoor geen 

tussenkomst voorzien is door andere instanties), zoals gerechtskosten, ere-

lonen en diverse onkosten bij een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, 

steeds mits voorlegging van de factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.

Een voorbeeld

Factuurprijs = 1500 euro

Tussenkomst VAPH = 900 euro

Tussenkomst BRSV = 600 euro

Voor een andere investering 

kan de resterende 200 euro 

aangevraagd worden.
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Money, money, money, ...
Waarom heeft de vereniging 
uw geld, uw gulle giften 
zo nodig?

Het antwoord kan niet simpeler zijn: omdat we veel doen, en omdat we dat zo goed 

mogelijk willen doen. We brengen Rett gezinnen bijeen – letterlijk en figuurlijk –, we 

vergaren en verspreiden informatie, we staan bij met woord en daad, we leggen en 

onderhouden internationale contacten, ...

En laat ons meteen heel duidelijk zijn: zonder uw financiële steun zou ons dat niet lukken. 

Wij en alle Rett gezinnen zijn u daar heel erg dankbaar voor.

Een aantal voorbeelden:

De RETT communicatiecoach

Ons nieuwste project is het inhuren van een Rett communicatiecoach om ouders (en 

therapeuten) te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikt communicatiemiddel voor 

hun Rett dochter, en om hen op weg te helpen bij het gebruik daarvan. We betalen 16 

uur professionele begeleiding per Rett gezin, en de verplaatsingskosten van de coach. In 

ruil daarvoor krijgen we – naast vrolijk communicerende Rett meiden – de opgebouwde 

know-how ter beschikking om te delen met alle Rett gezinnen en hun therapeuten.

Bijeenkomsten

We organiseren elk jaar een aantal fijne bijeenkomsten voor Rett gezinnen of voor 

ouders alleen. We houden de prijs voor de deelnemers binnen de perken, zodat er voor 

niemand een financiële drempel is om deel te nemen. De familiedag is een klassieker, 

de winterwandeling is ook al jaren een succes, en sinds vorig jaar komen de ouders ook 

samen in het najaar. Voor die bijeenkomsten huren we een geschikte locatie en voorzien 

we eten en drinken. Alle ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging met de post. Voor 

de familiedag voorzien we ook animatie, een of meerdere professionele sprekers, een 

snoezelruimte voor de Rett meiden, ...

Communicatie

We verzorgen onze communicatiekanalen. De papieren media – deze Rett Gazet, folders 

en brochures, uitnodigingen, andere publicaties – worden geschreven, van foto’s en 

illustraties voorzien, opgemaakt, gecorrigeerd, gedrukt en verstuurd. Daarnaast huren 

we een domeinnaam en een webspace, hebben we een website die gebouwd en 

onderhouden wordt, zijn we aanwezig op sociale media en hebben we een permanent 

bemande mailbox.

(Het bestuur)
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