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RETT IN DE
KINDERMOND
(Uit Bienvenue, een speciaal kennismakingsnummer
van Rett Info, het tijdschrift van de Franse Rett vereniging.
Vertaling Johan Delaere)

Wanneer je de broertjes en zusjes van Rett meisjes aan
het woord laat, hoor je soms heel verrassende dingen:
uitspraken die je aan het lachen brengen, maar evengoed
opmerkingen die tot nadenken stemmen. Een bloemlezing
uit Frankrijk.

Lily: “mregrermerermerermmmggrrr”
Ik: “O, je hebt er liever eentje met frambozen?”
Lily: “mefgrerermmegrefffegreee”
Ik: “OK, ik koop je er één, maar de volgende keer betaal jij.”
De mensen waren zeer verontrust en moeten zich afgevraagd
hebben: maar hoe is dat mogelijk? Hoe slagen zij erin elkaar te
begrijpen?
Martin, 15 jaar
Op een dag stonden we in een grote kledingszaak waar een
verkoopster bezig was haar etalage te schikken, toen mijn zus
opeens een boer liet, - maar een boer! Het was de grootste,
de meest geslaagde van alle boeren! We waren allemaal een
beetje gegeneerd, tot mijn moeder zich naar mijn vader
omdraaide en hem beschuldigde: “Maar enfin, Eric!”
Arme papa, hij moest de boze blik van de verkoopster ondergaan. Maar wij, wij hebben wat afgelachen.
Loïs, 12 jaar
Na een operatie die de gehandicapten hebben, houdt men zich
meer met hen bezig, niet met ons!
Nathalie, 10 jaar

Soms geeft Emmanuelle zichzelf een tik. Maar als ze wil,
is ze lief. Emmanuelle kan me zo’n aaitjes geven.
Ik vind Emmanuelle best aardig.
Anne-Laure, 8 jaar
Het is fijn om een zus te hebben, ook al is ze meervoudig
gehandicapt. Zij is niet bang in het donker, ik wel!
Dan kruip ik in haar bed. Leuk, want ze heeft lol als ik er ben.
(…) Ik wou dat ik een tovenares was, zodat mijn zus met me
kon praten.
Capucine, 7 jaar
In een boek over wolven dat ik kreeg voor mijn verjaardag,
las ik “dat vroeger een gedroogd wolvenoog, gedragen om de
hals, bescherming bood tegen epilepsie. De mensen van vroeger
waren echt bizar: ik zie mijn zus niet met een gedroogd oog
rond haar nek! Bwoak! (…)
Wanneer ik over mijn zus met de juf praat, zie ik aan haar
ogen dat dit haar bang maakt. En omdat ze op mijn zenuwen
werkt, spreek ik haar vaak over mijn zus, en dat vind ik leuk.
Wanneer ik te laat kom, zeg ik ook dat het komt door de wagen
van mijn zus die vertraging heeft,
ook al is dat niet waar.
Lara, 7 jaar
Mijn zus praat niet, ze heeft een lettersyndroom.
Manon, 7 jaar
Afgezien van het feit dat Lily niet praat, niet loopt,
en haar handen niet gebruikt, is ze normaal.
Yann, 6 jaar
Tijdens een wandeling met ons gezin, op een zaterdagmiddag
in volle stadscentrum, werkten de blikken van voorbijgangers
naar mijn zus echt op mijn zenuwen. Toen werd het me ineens
teveel. De eerstvolgende zal ervan lusten, zei ik tot mezelf.
Natuurlijk hoefde ik niet lang te wachten, de kandidaat bood
zich spoedig aan.
“Opgepast, het is besmettelijk”, zei ik hem. De arme kerel was
verrast en trok zo’n gezicht. Wij zijn in een lach geschoten,
en nu is het een spel geworden: welke voorbijganger nemen we
te grazen?
Een andere keer waren we in Castorama, toen Lily er genoeg
van kreeg en begon te brullen. Iedereen keek naar haar.
Toen zei ik haar het volgende.
Ik: “Zo, je wil een ijsje met aardbeien?”
12

Wanneer ik groot ben, word ik lerares piano en concertfluitiste.
Ik zal leven van de pianolessen, en met het geld van de concerten bouw ik een centrum voor meervoudig gehandicapten, dat
Johanna zal heten. Ik zal mensen aanwerven: ik zal slechts één
vergissing vergeven, bij de tweede: buiten.
Lara, 10 jaar
We waren uitgenodigd op een huwelijk. We kwamen te laat
aan in de kerk. Toen we stilletjes door de kleine deur naar
binnen wilden gaan, lieten we ons opmerken doordat zij met
de tanden knarste. Iedereen draaide zich om. Mijn zus keek
overal, er waren veel planten (zij houdt van planten).
Daarna begon de priester: “Virginie, wil jij Emmanuel tot
echtgenoot nemen?” En mijn zus heeft in haar plaats geantwoord door te boeren! Helemaal geen discrete boer! En door
de echo van de kerk hield hij niet op. Iedereen had zin om te
lachen. Virginie heeft toch haar jawoord kunnen uitspreken.
Ludovic
Ik speel kaart met Julie, maar wat ik vervelend vind, is dat zij
altijd wint, want met haar durf ik niet vals te spelen.
Anne-Flore
Gisteren zag ik meisjes kijken naar mijn zus.
Ik was zo ontevreden dat ik bijna riep: “Hou op!”
Elise
Het is niet eerlijk: als mijn zus iets niet lust, heeft ze het
recht om het uit te spuwen. Maar ik moet alles opeten zonder
morren.
Sandra
Ik zie mijn ouders graag lachen, en als het dankzij mij is,
ben ik zeer gelukkig.
Ines
Als ik groot ben, wil ik geen kinderen: het is te lastig om er
één te hebben die gehandicapt is.
Isabelle
Soms zou ik meervoudig gehandicapt willen zijn, zodat men
zich veel met mij zou bezighouden. Maar wanneer je meervoudig gehandicapt bent, kan je niet doen wat je wil.
Je moet altijd wachten. En dat is het vervelende.
Gaël
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Tessa s verhaal
Hallo
Ik ben Tessa, de 18-jarige zus van Lisa Ghijsels. Ik ben heel enthousiast dat ik eens het
“levensverhaal met mijn zus” mag vertellen. Ik ben niet zo goed in schrijven, maar toch wil ik
heel hard mijn best doen, in de eerste plaats voor mijn zus, en daarnaast voor de gewone mens,
om hen te laten zien wat het leven met een gehandicapte zus aan je zij is.
Vanaf haar geboorte was zij voor mij een gewone zus. Ook al is ze dit niet in de ogen van
anderen, voor mij is ze de kleine deugniet die veel plezier heeft, graag tv kijkt, naar muziek
luistert en bovendien heel graag stemmetjes hoort van haar grote zus en van mama en papa. Ik
weet nog, toen ik klein was, dat ze niet goed sliep en veel riep in haar slaap. Ik was zelf nog een
kind, en ik dacht dat ze gewoon pijn had. Maar helaas kon zij niet zeggen wat haar pijn deed.
We moeten er gewoon mee leren leven. Voor mijn gezin is dit heel normaal.
Ik vind dit ook helemaal niet erg. Integendeel, als mijn zusje verdriet heeft, zal ik haar altijd
troosten, een liedje zingen, en dan stopt ze meestal met wenen. Als kind vraag je wel eens aan
je ouders wat ze nu heeft. Het moet wel een moeilijke taak geweest zijn voor mijn ouders om dit
allemaal uit te leggen. Soms ben ik de enige die haar kan troosten. Ik heb wel een heel speciale
band met mijn zus. In mijn jonge jaren gingen we vaak fietsen met het hele gezin. Dan zat Lisa
in een speciale stoel. Veel mensen keken natuurlijk naar haar. Dat vond ik niet leuk, dus keek ik
ook naar de mensen. Meestal staarde ik hen recht in de ogen omdat deze zo hard gericht waren
op mijn zus. Dan draaiden de mensen hun hoofd wel weg. Dit is eigenlijk een
beschermingsmechanisme van mij, ook al was ik nog klein. Wat ik ook altijd leuk vond, is dat ik
mijn zus (voor haar rugoperatie) altijd op mijn schoot zette in de zetel om samen tv te kijken.
Mijn zus heeft ook vele operaties achter de rug. In blok 7 van het UZ Gent werd ze op de
kinderafdeling geopereerd voor een maagklep. Ik zie haar nog altijd voor me, liggend in zo’n
babybedje. Dan kwam er een grote operatie, en in die periode hadden wij het erg moeilijk. Mijn
zus had scoliose en zou in Leuven door dokter Moens geopereerd worden. Blijkbaar een goede
dokter, hij had al zoveel operaties achter de rug, ook bij andere Rett meisjes. Toen had ik het ook
zwaar. Ik moest enkele weken bij mijn tante gaan slapen, mijn mama zat constant bij mijn zus,
mijn papa combineerde zijn werk met het ziekenhuis. Ik wou haar na de operatie zo vlug
mogelijk zien. Ik bracht haar een bezoek op intensieve zorgen. Dat had ik, achteraf gezien, beter
niet gedaan. Maar ik moest en zou Lisa zien. Ze zag zo bleek, zo verdrietig, zo futloos en dan
nog eens met al die draadjes rond haar. Dan ben ik ook al wenend buiten gelopen. God, wat
zag ze er slecht uit. Maar gelukkig, toen ik haar de tweede keer zag, waren ten eerste al de
buisjes weg, en zag ze er al iets beter uit.
Toen kreeg ze een longontsteking. Ik werd doodsbang. Hoe kan dat nu gebeuren? Gaat ze er
vlug van genezen? Zoveel vragen spookten door mijn hoofd. Maar in die periode kon ik me sterk
houden. Door mijn zus ben ik, denk ik, toch wel een harde tante, zoals mensen mij soms
noemen.
Nu mijn zus geopereerd is, durf ik haar niet meer op mijn schoot te zetten, ik ben bang dat ik
haar pijn zou doen. Eigenlijk vind ik het wel jammer dat ze niet meer in mijn armen kan liggen.
Dat was altijd zo speciaal, niemand anders zou dit doen met haar zusje. Maar zo af en toe leg ik
me bij haar in haar bedje, dit heb ik zowat heel mijn leven gedaan. Toch vind ik het nog altijd
leuk. Als ik naast haar lig, en ik zing een liedje, komt er altijd een lach op haar gezichtje. Dan
voel ik zo een zusterband tussen ons.
Ik ben nu al 18 jaar en heb ook een vast vriendje. Wat ik ook belangrijk vind, is dat mijn vriend
ook naar mijn zus zou omkijken. Gelukkig doet hij dit ook. Mijn zus vindt hem trouwens heel
leuk. Beter kan toch niet?!

ord

In onze nieuwe rubriek “Brussen aan het woord”, kan elke
broer of zus van een Rett meisje zijn ei kwijt. Een leuke
anekdote, een stil verdriet, een sprekende tekening ... Mail
het naar brsv@rettsyndrome.be en het krijgt een plaatsje
in de Rett Gazet. Tessa Ghijsels bijt in deze editie de spits
af met een ontroerend, warm verhaal over haar leven met
Rett zusje Lisa.

Ik ben ook heel trots op mijn ouders. Mijn zus en ik hebben gewoon de beste ouders van de
hele wereld. Lisa krijgt zoveel aandacht, en dat voelt zij ook. Mijn mama is huisvrouw om zo
de hele dag door voor mijn zus te kunnen zorgen. Hoe graag moet mijn mama haar wel
niet zien?! Ze is een heel sterke persoon, waarschijnlijk omdat ze zoveel heeft meegemaakt.
Papa doet mijn zusje ook altijd lachen. Leuk toch als we haar kunnen doen lachen? Dat
geeft je het gevoel dat ze gelukkig is, iets waar ik in mijn hart van overtuigd ben. Ze heeft
nu ook sondevoeding, alleen mijn mama brengt die aan. Ze is eigenlijk een soort
verpleegster. Mijn ouders hebben ook veel geld besteed aan haar: een speciale matras voor
haar rug, een badkamer, een kamer speciaal voor haar op de benedenverdieping …
Mijn klasgenoten weten ook wat mijn zus heeft, maar eigenlijk beseffen ze dit niet echt.
Niemand weet hoe het is en hoe het voelt om met mijn lieve zus samen te wonen. Ik zou
zelf niet weten of alle leerkrachten die ik heb, weten dat ik een gehandicapte zus heb. Ik
weet dat enkele leerkrachten van mij het weten. Maar ik vind dit niet erg, anders zouden ze
misschien anders opkijken naar mij. Maar daar is eigenlijk geen reden toe, want ik ben
normaal. Ik heb een normaal gezin en er is niets mis met ons.
Mijn zus gaat een paar dagen in de week naar het MPI Heilig Hart, dan heeft mijn mama
een beetje rust. Als we dan eens weg moeten of we willen eens op reis, dan kan mijn zus
ook terecht bij deze leefgroep. Maar wanneer we weg zijn, denken we steeds aan Lisa.
We hebben ook eens gepraat over de toekomst. Wat als mijn ouders er niet meer zijn? Wat
gebeurt er dan met Lisa? Ik heb beslist dat ik later de voogdij van Lisa op mij ga nemen. Dit
is een grote beslissing die ik neem. Ik zou niet willen dat iemand anders over mijn zus
beheert. Ik ga haar ook niet in de steek laten, zeker niet!
Dit is ongeveer wat ik allemaal beleefd heb. Ik heb nog zoveel meer beleefd met haar,
teveel om allemaal neer te schrijven. Hopelijk kan ik nog heel veel beleven met mijn zusje.
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Astrid en Hannelore Osselaer over hun
20 augustus 1997. We worden snel bij oma afgezet wanneer moeke weeën krijgt.
Vake zegt dat we flinke meisjes moeten zijn bij oma, want we krijgen er een
broertje of zusje bij. Later op de dag houden we een schattig baby’tje in onze toen
nog kleine armen. Wij, 6 en 4 jaar oud, waren natuurlijk superfier op ons
pasgeboren zusje.
Het eerste jaar met ons vijven is gezellig. We zien Emma stukje bij beetje groeien,
ze schuift op haar billen door het huis, ze zet haar eerste stapjes. Het is te zeggen:
ze loopt met haar loopwagentje door de gang . Na haar eerste verjaardag gaat het
snel achteruit. We herinneren ons heel weinig van die periode. We weten alleen
nog dat onze ouders redelijk veel naar het ziekenhuis moesten met Emma om
verschillende tests te laten doen.
Jaren gaan voorbij en na een tijd is het heel gewoon geworden dat we een
gehandicapt zusje hebben. In de lagere school is het ook redelijk gewoon. We
hebben nooit ondervonden dat klasgenootjes achter onze rug zouden lachen met
Emma. Integendeel, mensen die haar kenden, waren direct gecharmeerd door ons
goedlachse prinsesje.
In het begin ging Emma naar ’t Veer, een kinderdagverblijf voor gehandicapten.
Dan gingen wij regelmatig mee om eens een bezoekje te brengen. Tijdens de
schoolvakanties gingen we al eens een hele dag om met Emma en de kindjes van
haar leefgroep te spelen. Nu zit ons zusje inmiddels ongeveer 6 jaar op een
internaat in Bachte-Maria-Leerne. In de week is ze daar en in het weekend thuis.
Dat is wel een groot verschil met vroeger. In het begin was het een grote
aanpassing, maar we denken dat er ook een “last” van onze ouders hun schouders
viel. Helemaal niet in een negatieve zin als we “last” zeggen, maar juist positief.
Emma had doorslaapproblemen, waardoor mijn ouders bijna niet meer sliepen.
Toen Emma op internaat ging, konden ze slaap inhalen en zo hadden ze in de
week minder zorgen over onze zus en konden ze in het weekend al hun aandacht
aan Emma schenken.
Ook zijn we al jaren aan het verbouwen in ons huis. We hebben een nieuwe living
laten bijbouwen en onze oude woonkamer is volledig ingericht als kamer en
badkamer voor Emma. Deze kamer is eigenlijk nog maar net klaar. Door enkele
tegenslagen duurden de verbouwingen langer dan gepland. Eigenlijk is het nog
niet zo lang dat alles een beetje terug zijn gewone gangetje gaat. Door o.a. de
tillift en een douchebrancard kunnen we Emma in het weekend makkelijk
verzorgen. Vroeger hielpen we daar soms bij, maar nu Emma ouder geworden is, is
dit vooral het werk van onze ouders.
Nu wij een beetje ouder zijn, merken we dat er een betere band ontstaan is tussen
ons. Dat komt waarschijnlijk voor een groot deel omdat wij voorbij onze moeilijkste
tijd zijn, en ook omdat Emma meer naar huis komt. Wanneer onze kleine prinses
thuis is, is het al K3 en Kabouter Plop wat de klok slaat. We kunnen na al die jaren
“de 3 biggetjes” helemaal meezingen en meedansen. En dat doen we dan ook wel
eens als we er zin in hebben, waar Emma dan natuurlijk heel hard om moet lachen
en heel hard van geniet.

30 euro 11
voor u fiscaal aftrekbaar
voor ons van levensbelang
068-2060875-40
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n Rett zusje Emma
Eerder dit jaar, in maart, moest Emma geopereerd worden aan haar rug. Ze had scoliose
en de kromming in haar rug was te groot geworden. De operatie is gebeurd in het UZ
Leuven. Hij zou acht uur duren, en dat maakte het voor ons niet echt gemakkelijk omdat
we die dag op school zaten. We hebben de hele dag onze gsm nauwlettend in het oog
gehouden om op de hoogte te kunnen blijven van wat er in Leuven gebeurde. We waren
zeer opgelucht toen we een berichtje kregen met de boodschap dat de operatie drie uur
minder lang geduurd had dan voorzien en dat alles in orde was. Na de operatie heeft
Emma nog lang moeten herstellen. Ze kreeg een longontsteking als complicatie en ook
moesten we zeer voorzichtig omgaan met haar rug. Na de ziekenhuisperiode in Leuven,
kon ze verder revalideren in de ziekenhuisafdeling van het internaat. Feest natuurlijk toen
ze na enkele weken weer naar huis kon komen.
Feest elke week als Emma het weekend thuis is!

Wilt u de Rett Gazet niet meer ontvangen?
Indien u de Rett Gazet liever niet ontvangt, neem dan contact op met
ons, zodat wij uw naam van de verzendlijst kunnen schrappen:
mail naar brsv@rettsyndrome.be of telefoneer naar 050 55 02 68
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Elke over Maaike
Ik ben Elke, de 17-jarige zus van Maaike. Het is
altijd leuk wanneer ik eens over mijn grote zus kan
vertellen. Ze noemen haar wel eens “anders dan de
anderen” omdat ze een handicap heeft, maar voor
mij is ze helemaal niet anders. Ze is gewoon een
zus zoals alle zussen. Ik heb er eigenlijk nooit bij stil
gestaan dat ik een zus heb die een handicap heeft.
Ik ben er mee opgegroeid, dus voor mij is dit normaal.

Maaike gaat vier keer per week naar een speciale
school voor gehandicapte kinderen. Daar krijgt ze
les, maar op een andere manier. In haar geval is dat
hippotherapie (aangepast paardrijden), zwemmen,
wandelen, rol-stoeldansen, muziek/bewegingsactiviteiten, enz. Het gebeurt ook vaak dat ze thuisblijft
doordat ze te moe is. De woensdag gaat ze sowieso
nooit naar school: dat is haar vaste rustdag, en dan
krijgt ze thuis kine.

Ik hoor vaak mijn vriendinnen zeggen dat ze weer
eens ruzie hadden met hun broer of zus. Dan denk
ik: “Gelukkig heb ik dat niet”. Ik heb helemaal geen
last met Maaike. Eigenlijk is ze de gemakkelijkste
zus die je je maar kan inbeelden. Op het vlak van karakter dan toch. Want mijn ouders moeten haar veel
zorg bieden, zoals eten toedienen, haar dagelijkse
verzorging, enz. Wat er ook bij komt kijken, is al het
papierwerk. Ik zou er zelf niet aan uit kunnen, dus
ben ik eigenlijk wel trots op mijn ouders dat ze dit
allemaal voor elkaar krijgen.

Toen ik in het zesde leerjaar zat, moest mijn zus
geopereerd worden wegens scoliose. Het was een
grote operatie die tien uur duurde. Ik vond het niet
leuk dat ik haar in het ziekenhuis van Leuven moest
achterlaten, waar ze tien dagen moest verblijven. Ik
ben wel vaak op bezoek geweest met mijn papa. Ik
ben er een keer blijven slapen, terwijl mijn mama
dat tien dagen aan een stuk heeft gedaan. Ik ben wel
fier op haar, want zo lang met mijn zus in die kamer
liggen was niet zo prettig, noch voor mijn zus, noch
voor mijn mama. Ik was echt blij toen Maaike terug
thuis kwam. Ze had nog nietjes in haar rug, wat ik
wel wat eng vond. De dokter is die er dan bij ons
thuis komen uithalen. Het waren er 59!

Mijn zus is echt een lachtaart. Ik weet nog goed:
ze lag eens in haar bed, en opeens begon ze te
lachen en kon ze niet meer stoppen. Ik was toen nog
klein en ik vond het zo grappig: mijn zus die moest
lachen, en wij die niet wisten waarom. Nu kan ze
dat soms nog doen, zo dat je er zelf de slappe lach
van krijgt. Ze lacht trouwens naar iedereen die ze
ziet, maar wel het meest naar de mensen die ze het
beste kent. Het maakt telkens je dag weer goed.
Want ze is ook echt gelukkig, ik zie dat aan haar.
Ze wordt goed verwend door ons. Eigenlijk is ze net
als een prinsesje, gewoon omdat ze alles heeft wat
een prinsesje zich maar kan wensen. Wat ze ook
leuk vindt, is dat mama of ikzelf voor haar een liedje
zingen, want daar wordt ze altijd vrolijk van. Ze kijkt
graag tv en luistert graag naar cd’s wanneer ze in
haar bed ligt.

Natuurlijk willen mijn ouders samen af en toe ook
eens op stap zonder mijn zus. Daarom hebben we
al een paar jaar het PAB (Persoonlijk Assistentie
Budget). Dat is zeer gemakkelijk, want
we hebben een oppas die iedere zaterdag
voor mijn zus komt zorgen, zodat mijn
ouders zonder Maaike ook eens weg kunnen. Als we dan toch eens weg gaan met
mijn zus is dat moeilijk. Als we naar een
feestje moeten, gaan we altijd als eerste
weg omdat mijn zus moe wordt door de
vele medicatie die ze inneemt. Wat ons
soms ook tegenhoudt, is de drukte waar
ze niet tegen kan. Daar moeten we dan
ook rekening mee houden.

Nog maar een paar maanden geleden heeft mijn zus
dan een andere ingreep moeten ondergaan. Gelukkig
was deze minder groot. Maar toch is het niet plezant.
Haar linkervoet begon naar binnen te draaien. Ze
heeft dan in het ziekenhuis van Leuven een botoxinfiltratie moeten ondergaan. Dat waren inspuitingen
met botox in haar voetje. Daarna kreeg ze een gips
rond haar been en voet. Nu heeft ze een spalkje dat
ze iedere nacht moet dragen. Ondanks alles blijft
mijn zus lachen. Na de operatie vond ze het zelf
grappig, omdat ze super veel aandacht kreeg door
haar roze gips. Je ziet maar, het is niet omdat we
al zoveel hebben meege-maakt dat het niet fijn kan
zijn. Met “Ons Maaike” in huis is het altijd plezant.
(Elke van Zwam)

amilie

Laura over zus Tessa, onze Rett meid
in de kijker van deze editie

BRUSSEN
AAN HET WOORD

Ook uw Rett meid in de kijker?
Ook uw brus aan het woord?
Mail ons!
brsv@rettsyndrome.be

BRUSSEN
AAN HET WOORD
ISABEAU over LUNA

Toen Luna en Lander geboren werden, was ik 5 jaar oud. Ik had al een
broer, en was dan ook in de wolken met mijn kleine zusje. Toen mama mij
vertelde dat Luna het Rett syndroom had, stortte mijn wereld in. “Mama, je
moet mij een nieuw zusje kopen!” bleef ik maar herhalen. Nooit zou ik met
haar kunnen spelen, dansen en dingen doen die zussen samen doen. Ik
herinner me nog dat ik het moeilijk had met het feit dat er zoveel aandacht
naar Luna ging, dat ik soms zelfs hoopte dat er ook met mij iets mis was.
Naarmate ik ouder werd, leerde ik aanvaarden dat mijn zus anders was en
daardoor nu eenmaal meer aandacht nodig had. Als mensen mij vroegen
wat ik later wou worden, was het antwoord steevast: “Neuroloog, om mijn
zus te helpen.” Soms probeerde ik om Luna te leren praten. Dan ging ik bij
haar zitten en herhaalde honderd keer het woord “ja”. Wanneer ze dan iets
zei dat er ook maar een beetje op leek, was ik helemaal in de wolken.
Na een tijdje borg ik mijn droom om neuroloog te worden op, en besefte
dat je om iets te doen helemaal geen dokter hoeft te zijn. De kans dat Rett
ooit genezen kan worden is miniem, en we moeten vooral proberen om het
leven van de Rett meisjes zo aangenaam mogelijk te maken.
Een aantal jaar geleden organiseerden we op school een lessenmarathon
ten voordele van de BRSV, later groeide het plan om een dansvoorstelling
te organiseren en zo geld in te zamelen. PUUR is ontstaan vanuit het idee
dat je met wat je graag doet, iets voor anderen kan betekenen. Het was
een onvergetelijke ervaring, en ik zou het waarschijnlijk nooit gedaan hebben als Luna niet was zoals ze is. Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, ook
Rett.
Opgroeien met een zus met een handicap is niet altijd even simpel, maar
het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik zou mijn zus voor geen geld van de
wereld willen missen. Luna, zusje, dankjewel dat je er bent!

(Isabeau Reynvoet)
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Wil jouw brus graag zijn of haar verhaal vertellen
en delen met ons in de Rett Gazet?
Dat kan, we lezen het graag!
Geef ons een seintje via brsv@rettsyndrome.be

^
Enquete
Dr. Smeets
OPROEP AAN DE DEELNEMERS
Voor wie een uitnodiging ontving om deel te nemen aan de enquête over oudere Rett
meisjes en Rett vrouwen van Dr. Smeets, maar die nog niet terugstuurde: het is nog
niet te laat. De ingevulde formulieren kunnen ingestuurd worden tot en met januari
2012. Tot nu was er een respons van 50% van de aangeschreven ouders. Misschien
kunnen we nog een tandje bijsteken?

(Peter Vanherck)
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BRUS aan het woord

(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea
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BRUS aan het woord

(striptekenaar-in-spe) Arno over Thea – deel 2
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BRUS aan het woord
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(striptekenaar) Arno over Thea – deel 3
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RETT zus in beeld
(striptekenaar) Arno tekent Thea – deel 4
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KIRA
over Jana
Brus over Rett zus
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Anna over Lotte
Brus over Rett zus

Lotte ...
Zij praat zonder woorden.
Dat besefte ik toen ik gisteren met haar in de zetel lag en
we van alles tegen elkaar zegden. Via onze ogen.
In haar ogen vind je al je antwoorden zo mooi zo zoet
zo zacht.
Als ze boos is – ik weet het
Als ze dorst heeft – ik weet het
Als ze blij is – ik weet het
Als ze nood heeft aan een knuﬀel of een kusje – ik weet het
Maar ook als ze droevig is – zal ik het weten
Als zij lacht, lach ik met haar mee
Als ik lach, lacht zij met mij mee
Als zij weent, ween ik met haar mee
Maar als ik ween, lacht zij mij uit, en dat maakt mij dan ook
weer vrolijk
Zij is mijn zus
Mijn beste vriendin
Mijn alles en mijn niets
Zij is mijn zonnetje maar ook mijn wolk
Het belangrijkste is, ik hou van haar met heel mijn hart!
(Anna Nuyens)

Familie

29.

Kira over Jana
Brus over Rett zus

RETT familie

Help, mijn zus verhuist!

Jade ging uit huis, dat vond

38

Rett zus Joke niet
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.

fijn

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 :)

Ik woon al mijn hele leven in een huis dat aangepast
is voor Joke, met een bed in de keuken, een parapodium in de living, ... Hoe egoïstisch dat misschien ook
klinkt, ik snakte naar een huis voor mij alleen, ingericht naar mijn smaak.

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 schoonheidssalon, 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 housewarming cadeau gesponsorde zit-slaapbank, lees: een
kingsize bed – en boven zijn de verbouwingen aan de
gang voor Trobelle.

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’.

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 ...

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’.

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.

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

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-
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vergadering in De Branding kwam ter sprake dat Joke
niets meer vertelde met de Tobii, noch aan de logopediste noch aan de begeleiders.

aanpassingen voor haar gebeurd. Ze kan zich
vasthouden aan de lavabo in de badkamer, zodat ik
haar met een washandje kan verfrissen. Een uitgebreid toilet krijgt ze hier niet, wel een grondig kattenwasje. Voor een keer kan dat geen kwaad, douchen
met alles erop en eraan kan dan weer thuis, de
verpleging komt elke dag.

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.’

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 verschenen een brede glimlach en pretoogjes.

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 pannenkoeken 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.

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 dagcentrum kan de Tobii gewoon aan de rolstoel bevestigd
blijven, dat is wel fijn, dan komt Joke vaak thuis met
hele verhalen.

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.

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

Joke kan vlot in mijn huis bewegen met haar rolstoel
en er is een toiletstoel, behalve dat zijn hier geen
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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 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’.

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.

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?’

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 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.

‘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 hedendaags 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!’

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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Joke zet haar logo aan

Een sterke wil en een Tobii ...
Ok, dat is duidelijk. Maar luister eens, je hoort nu bij de
grote mensen en die moeten al eens iets tegen hun zin
doen, jij dus ook! Je moet blijven je best doen en het nog
een kans geven. Stoppen gaat zomaar niet, de logopedisten liggen niet voor het oprapen.
Joke sluit de ogen en weigert verdere communicatie.

Een tijd geleden zat Joke niet goed in haar vel. Alles stond
haar tegen. De Branding, haar nieuwe dagcentrum, werd
een sleur. Het spannende was eraf (voor Joke is dat een
tegenvaller), en nog erger: ze vond het eten er niet lekker!
Ze had regelmatig last van nierstenen. Haar favoriete (en
enige) zus was nog steeds uit huis. Er viel helemaal niets te
beleven! Joke ging in winterslaap … Er was geen interactie
meer. Toch niet met mij. Ik raakte niet meer binnen. Ze zei
niets tegen me, keek me niet aan, ook niet als ik met haar
praatte. Heel vervelend en onwennig als je normaal een
sterke zussenband hebt, we waren in die periode zussen
zonder gevoel.

Ze blijft aanhouden dat ze geen zin heeft in maandagen en
nog minder in Marjan.
Ook Marjan was het opgevallen (hoe kon het ook anders)
dat ze op geen enkele manier nog connectie kreeg met
Joke. Het begon bij mij te kriebelen: we planden een
telefoongesprek, met Joke erbij. Daar stond Marjan op, ze
wilde niets doen achter de rug om. Bleek dat mijn snuggere
zus Marjan had wijsgemaakt dat ze op maandag moe was
van het weekend, de eerste dag vroeg opstaan, iedereen
terugzien op de bus. Bij aankomst in De Branding waren er
zoveel prikkels, vervolgens werd ze opgehaald door Marjan
voor therapie in een warme, stille ruimte waardoor ze in
slaap viel, een dutje door de maandagrush. Toen ik dat
hoorde dacht ik 'Haha, dat kan alleen Joke verzinnen'. Ik
vroeg Marjan om de telefoon door te geven: 'Ewel, Joke!
Wat vertel jij daar allemaal? Ik weet dat je Marjan niet zo
leuk vindt, maar daarom moet je haar geen blauwe
bloemetjes wijsmaken he! Joke's antwoord was kristalhelder: ze begon te schaterlachen. We spraken toen af dat
we met z'n drieën zouden zoeken naar een nieuwe aanpak
en ervoor zouden gaan.

Plots werd Joke weer wakker. Op een maandag (haar
toenmalige logo-dag) begon ze te vertellen.
De Branding, niet houden van, niet, vervelend (dat ging
enkele weken zo door)
Toen mij dat ter ore kwam, dacht ik: 'Tijd voor een zussengesprek, hier moeten dingen uitgeklaard worden!'
Joke, ga je graag naar De Branding?
Joke: soms
Werk je nog met de Tobii in het dagcentrum?
Nee
Waarom niet?
Verveeld, niet houden van, saai
Oh jee, Joke! En nu? Vind je de logo nog ok?
Nee! (vergezeld van een blik die boekdelen sprak)
Hmm, wil je stoppen bij Marjan?
Ja! Saai, verveeld, niet houden van

Alleen werd de keuze van Marjan niet in dank afgenomen.
Ze trakteerde Joke op pepernoten, een smaak die wij in
West-Vlaanderen niet kennen, en die Joke allerminst kon
waarderen. Toen had Marjan volledig afgedaan. Joke kwam
thuis en wou van geen liefde meer weten. Na enkele
gesprekken rond onze keukentafel, werd beslist de therapie
met Marjan te beëindigen. Het had geen zin meer. Ondertussen deed Joke al een viertal maanden zo goed als niets
meer met de Tobii. Marjan was gemotiveerd en deed haar
best, maar ze geloofde niet dat Joke als Rett vrouw een
bijzondere aanpak nodig heeft. Ze begon de therapie met
'Joke, vertel eens, hoe was je weekend?' Zo werkt het dus
niet he. We zaten echt op een totaal andere golflengte. Op
den duur nam ze Joke mee naar de therapie van andere
mensen in de hoop dat ze zich zou mengen in het gesprek.
Niet dus.
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de deur

. explosieve combi!

Ze heeft het nodig ook nu, want
er zijn problemen. Ze klaagt al
een tijdje over pijn. En ze is niet
zo duidelijk waar, nu eens is het
haar heup, dan haar rug, dan
haar nieren, ... Het enige waar ze
duidelijk over is, is dat ze een
dokter wil zien. Moeilijk als je
niet kan zeggen wat er scheelt.
Ik heb al voorgesteld aan mijn moeder dat ze eens een
dierenarts probeert, die is het gewoon om met patiënten te
werken die niet kunnen praten.

Op een zondagavond volgde opnieuw een zussengesprek.
Die gesprekken gaan meestal door op het toilet, onze
ideale plaats om belangrijke zaken te bespreken.
Joke ik begrijp jou en we gaan stoppen met therapie bij
Marjan. Een opklaring op Joke's gezicht bleef niet uit!
MAAR: je bent een grote meid en we gaan elkaar met
respect behandelen! Ik wil dat jij 'dankjewel' zegt tegen
Marjan voor het afgelopen jaar. En dat je het zelf gaat
helpen vertellen. Haar paniekerige blik deed niet veel goeds
voorspellen, een slapeloze nacht volgde. De dag nadien
spraken we samen af in De Branding. Joke was lijkbleek, ze
leek terneergeslagen en bang. Ik heb haar nog eens de les
gespeld in de gang: je weet wat we afgesproken hebben he,
we gaan dankjewel zeggen.

Ondertussen is Joke onder de scanner geweest. Blijkt dat
er extreem veel lucht in haar maag-darmstelsel zit, zodanig
dat het duwt op haar maag en ook op haar rug met de
orthese. Ze had dus wel degelijk op verschillende plaatsen
pijn. Joke had voor het eerst de Tobii mee naar de dokter
toen we de resultaten gingen bespreken. De dokter vertelde
dat ze medicatie moet nemen om de lucht uit haar darmen
te krijgen en er wordt ook een gastro- en collonscopi
gepland. 'Vind ik niet leuk', zei ze toen.
Joke kan er boenk op reageren, ook bij moeilijke begrippen,
ze begrijpt heel veel. Anderzijds kan ze wel een halfuur
doorgaan als ze op de pagina met lichaamsdelen verzeild
geraakt. Dan doet alles pijn en weet je natuurlijk niet meer
wat waar is. Het is alsof ze niet kan stoppen als het
belangrijkste gezegd is.

Bij Marjan aangekomen, hebben we uitgelegd dat Joke
geen klik voelde en dat het voor beiden niet aangenaam
werken was, zodat we de samenwerking zouden stopzetten.
En dat Joke nu iets wou vertellen. Ik zette de goede pagina
open op de Tobii.

We hebben nog steeds geen andere logopediste, maar
Joke doet het eigenlijk perfect. Ze babbelt honderduit, of
beter, ze zwijgt geen minuut. We hebben contact met
iemand en het klikt met Joke, maar ze woont niet bij de
deur en als ze voor een halfuurtje moet afkomen is dat
onbetaalbaar, dus we zoeken naar andere mensen om
eventueel de vervoerskosten te kunnen delen.

Joke's ogen richtten zich meteen op 'ik ben boos' 'er is iets
mis' 'niet'. Ik heb heel snel ingegrepen en met rode wangen
'dankjewel' aangeklikt. Wat was ik blij dat ze de Dwell-klok
niet uitgekeken heeft! (Dwell-tijd = de tijd die je zelf instelt
om te bepalen hoe lang de gebruiker zijn blik op een item
moet richten om een keuze te maken. Vroeger was dat
voor Joke 1,3 sec, nu 0,9 sec. Wanneer ze haar ogen op
een vakje zet en afgeleid raakt, blijft het klokje half staan,
zo zag ik dus waar ze naar keek.)

Ik pas ondertussen zoals steeds zelf regelmatig haar
communicatiebladen aan, maar ik wil meer kunnen. De
cursussen van MindExpress zijn heel beperkt. Ik wil bijvoorbeeld Youtube kunnen aansluiten zodat Joke filmpjes kan
kijken, of Spotify, Skype, Netflix, ... Mijn pa gelooft daar niet
in, hij zegt dat wij dat niet kunnen. Zoiets moet je juist aan
mij zeggen!

Na de 'bedanking' stapten we buiten, Joke's wangen
werden roze ze slaakte een diepe zucht. Ze was volledig
opgelucht en zag er 100 kilo lichter uit.
Sinds die hindernis genomen is, vindt ze het precies weer
wat leuker in De Branding. En Joke babbelt meer dan ooit.

Liefs, Jade

39

RETT familie

Joke & Jade en het
Neen, Joke, je bent niet stout
Vrijdag 13 maart. Onze papie is jarig, hij wordt
vandaag 84 jaar. De taart staat al klaar in de frigo.
We zijn allemaal uit werken. Ergens is er een beest
dat corona heet, maar het zit ver en wij zijn niet gaan
skiën, dus blijft het ver, denken we.

Slik. Met dat telefoontje kwam die corona plots toch
wat dichterbij. Ik werk bij een tandarts en weet niet
wie daar wat onder de leden heeft. Met een klein
hartje hebben we die avond een halve taart bij mamie
en papie aan de deur gezet. We zijn flink naar ‘ons
kot’ gegaan, we wilden uiteraard geen risico lopen.

Tot plots de telefoon gaat. Het dagcentrum meldt dat
Joke 37,5°C heeft en onmiddellijk het dagcentrum
moet verlaten. Mama is op haar werk, en met haar
ook de auto om Joke te vervoeren. Maar dat is geen
‘avance’. Er is zachte maar onmiskenbare dwang en
lichte paniek: Joke moet naar huis, en wel nu! Een
volgend bericht stelde me een beetje gerust: Joke zag
er niet ziek uit en vond de extra luxe om opgehaald te
worden wel leuk. Toen nog wel.

De volgende dag: thuisverpleging met handschoenen
en mondmaskers aan, en het bericht dat het dagcentrum gesloten werd. Corona, dat zo veraf leek, kwam
onverwacht heel dichtbij. Voor ons was het al verwarrend en ging het al snel, laat staan hoe Joke zich voelde en hiermee moest omgaan. Ikzelf kreeg het advies
van de dokter om thuis te blijven van het werk
(verhoging maar geen koorts, hoofdpijn, …) We waren
heel oplettend, gelukkig bleek het achteraf loos alarm.
Vanaf die dag, de hele week die volgde, kregen we
geen enkele blije blik meer van Joke, geen lach, geen
warme fonkeloogjes. Ze was in zichzelf gekeerd en
had zelfs regelmatig tranen in de ogen. Ze zei ’s
morgens met de Tobii:
Ik ben klaar
Mee met de bus
Dinsdag 17 maart, Joke's verjaardag. Ook deze is in
mineur verlopen. We maakten haar lievelingseten,
haalden taartjes bij de bakker, gaven heel veel
aandacht, ... Helaas, niets mocht baten. Zelfs de
cadeautjes brachten weinig afleiding. We kregen een
enkele glimlach toen we haar met een mondmasker
en kroon versierden.
Dit ging zo nog een hele tijd door. We probeerden veel
met Joke bezig te zijn: we gingen wandelen, ze kreeg
een volledige manicure, we bakten taarten (bijna om
de dag), maar niets hielp (of toch niet voor lang).
Tot we iets op Facebook plaatsten en er veel begeleiders van het dagcentrum reageerden. Plichtbewust ga
ik dan bij Joke (op onze vaste plaats voor belangrijke
gesprekken, het toilet) alles voorlezen. Sinds ze met de
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beest corona ...
geweest!
Tobii praat, kan ze soms heel heftig reageren als ze
haar gevoelens wil uiten. Ze spant zich dan volledig
op, ze trilt en maakt boze geluiden. Dit komt zowel bij
blije gevoelens voor als bij jaloerse of bij boze gevoelens. Bij het voorlezen van de gesprekken van haar
begeleiders, reageerde ze op die heftige manier. Toen
dacht ik: ‘Hey! Een trigger! Daar moet ik iets mee
doen’. Ik stuurde de begeleiders een berichtje op
Messenger met de vraag of ze het zagen zitten om
een filmpje te maken voor Joke, omdat ze niet goed
in haar vel zat. We kregen enkele filmpjes, en één
begeleidster wou de volgende dag Skypen met Joke.

het verhaal verteld over het beest corona dat zwakke
mensen sneller ziek maakt, zoals Joke die het Rett
syndroom heeft en oma die oud is, mamie die een
hartoperatie ondergaan heeft, ... Dat is een werkpuntje
voor de toekomst. Ook ik begrijp niet alles in één keer,
iedereen heeft herhaling nodig, ook Joke.
Nadat het probleem uitgeklaard was, kwam er ruimte
om de leefgroepgeheimen te onthullen: die ene
begeleidster verstopte Joke wel eens in het washok,
zodat de anderen haar niet kon vinden. Hier moest ze
hartelijk om lachen, en er werden plannen gesmeed
tegen de tijd dat ze allemaal weer terug kunnen gaan.

Ik vertelde haar: ‘Joke morgen om 14 uur heb ik een
verrassing voor je! Je moet klaarzitten en een leuke
trui aanhebben ;)’ Zo gezegd, zo gedaan! Het telefoontje kwam binnen, maar ook daarop gaf Joke
geen reactie. De moed zakte mij in de schoenen en ik
kreeg wat beschaamde kaken. Ik probeerde van alles,
maar het plan leek nog maar eens niet te slagen.
Gelukkig was het een hele lieve, begripvolle en
geduldige begeleidster. Na een tijdje lukte het haar
om Joke te laten ontdooien!

Onze vertrouwde Joke was er weer! Eindelijk! En
meer nog, ze vond de tijd thuis met het gezin best
aangenaam. Vanaf dat gesprek staat ze welgezind op
en aanvaardt ze het ‘in ons kot’ zitten heel wat beter.
Pijn
Helaas is het geluk van korte duur. Joke klaagt al lang
over pijn in haar heup / bekken. We hadden een
afspraak staan in het ziekenhuis, maar die werd door
corona afgezegd.

Toen kwam het hele probleem aan het licht: Joke
dacht dat ze gestraft was, dat ze iets fout gedaan had
en niet meer terug naar De Branding mocht. En nog
erger, dat ze terug zou moeten naar het vorige
dagcentrum! Had ik haar maar een paar keer vaker

Ik stel veel en gedetailleerde vragen aan Joke omdat
ze ook nierstenen heeft. Daarvoor gaat ze iedere zes
maanden op controle. (Helaas betekenen verschillende artsen ook verschillende meningen … We volgen
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Zelf koekjes eten is prettig, maar vermoeiend

voorlopig wat de minst
gevaarlijke piste lijkt: de
stenen worden niet verbrijzeld, want dat is te gevaarlijk
voor de rug. Nu en dan
komen er kleine steentjes
mee. Daar merken we niets
van, het zijn er soms nochtans meer dan 40. Joke is
alleen heel vermoeid die dag.
We vinden die steentjes dan
terug in haar pamper of in de
toiletstoel.)
Wanneer Joke effectief pijn
heeft aan haar nieren, omdat
er steentjes aan het afbrokkelen zijn of verschuiven, dan zegt ze dit ook: ‘ik heb
pijn, nieren’. Dan zetten we de grote JA-NEE pagina
open en vragen we of ze een pilletje wil. Soms zegt
van niet, maar dan wil ze op bed liggen.

poetsbeurt achteraf! Het zelf koekjes eten (zonder
chocolade dus) verloopt niet gemakkelijk. Echt
helemaal zelf kan ze het niet meer, je moet haar arm
aansturen tot voor haar gezicht. Ook de koek vastnemen, zoals wij dat doen, is bijna onmogelijk. Maar in
haar vuistje lukt het wel, en dan is ze zo fier en trots
dat ze het zelf kan!

De nieren liggen ook in de buurt van het bekken, dus
ik wil zo duidelijk mogelijk weten wat Joke voelt. Ons
moeke, de verpleegster en de dokter durven heel snel
de conclusie trekken dat Joke niet weet wat een
bekken is, dat ze haar nieren bedoelt. De gezusters
Benoit willen hier voorbereid op ingaan, vandaar al
deze vragen. Joke krijgt opnieuw les (op het toilet)
over alle botten van hoofd tot tenen, zodanig dat ze
gericht kan antwoorden. Ze weet heel goed dat een
sleutelbeen niet in haar kuiten zit bijvoorbeeld. (Ook
hier hebben sommigen hun twijfels over, maar ik niet.)

Nu, in deze tijden van corona, valt het mij nog meer
op dat Joke normaal wil zijn, en vooral ook zo behandeld wil worden. Ze wil geen last zijn, dus roept ze zo
weinig mogelijk. Ze is er zich van bewust dat het voor
mama best zwaar is nu ze volle dagen thuis is. Ze
moet van hot naar her, dan weer in de stoel en dan
weer in bed, en oh ja, vergeet een paar keer het toilet
niet. En bij mooi weer in en uit de tuinstoel. Ze vraagt
opmerkelijk minder om te verplaatsen (bijvoorbeeld: ik
wil even rusten, of ik zou graag even rechtstaan),
maar toch …

Ik zet de grote JA-NEE pagina open en vraag:
Voel je de staaf zitten?
Ja
En je hebt pijn onderaan je rug?
Ja
En dat komt door je staaf? (verwonderde intonatie)
Ja (draait met haar ogen)
Het dagelijkse leven in ons kot
Verder deed Joke het in coronatijden best goed. Ze
vroeg bijvoorbeeld redelijk correct om naar het toilet
te gaan. Ze draagt al enkele maanden geen spalken
meer. (HOERA, Joke past weer in leuke bloesjes!) Af
en toe wil ze nog wel eens haar hand in haar mond
stoppen, maar met een kleine correctie is dat meteen
weer opgelost.

Het paasei
Kort na Pasen was ik een chocolade paasei aan het
eten (oeps, maar het was toch al om zeep, de coronakilo’s waren er al aan gevlogen) en Joke’s ogen
stonden vragend. Ik dacht ‘Nee! Deze keer niet
zomaar, deze keer moet je het netjes vragen!’ Ik hielp
haar wel op weg door de juiste pagina open te zetten
op de Tobii (snelle praatjes). Mama's hart brak in
kleine stukjes. We weten hoe moeilijk het is voor Joke
om iets te vragen ‘in opdracht’. Ik draai haar om,
zodat ze zich beter op de Tobii kan concentreren. Het
eerste wat ze vraagt is om haar terug om te draaien.
Wat ik doe.

Geen spalken meer dus, jawel, ik leer haar weer zelf
koekjes eten! Zonder chocola, dat was de eis van ons
moeke. Want als Joke zelf chocolade probeert te eten,
zit ze volledig onder: niet alleen haar handen, maar
ook haar gezicht, haren, kleren, … Dat vergt een grote

‘Ik ben boos! Vind je dit leuk?’
(Eigenlijk wel een beetje, maar dat mag ik niet tonen.)
‘Joke, het is lekkere chocolade. Je moet je haasten,
het ei is bijna op!’ (Ik zou het nooit helemaal zelf
opeten, ik zei dat om de druk een beetje te verhogen.)
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Aanvulling 1
Begin mei hebben we een nieuwe afspraak kunnen
maken in het ziekenhuis. Uit de foto's blijkt dat haar
staaf perfect zit, alles ziet er nog net zo mooi uit
als na de operatie. Oef! De pijn komt volgens de
dokter doordat haar spieren stijf en stram zijn. Dat
moet opgelost worden met kine. Niet zo simpel bij
Joke, want ze spant zich dan volledig op, het is
bijna een gevecht. Ik heb wel de indruk dat ze nu
wat meer toelaat, dat ze er wat rustiger onder is.

Ze deed er niets mee, behalve mij neerbliksemen met
haar ogen en het stukje chocolade in mijn hand bijna
hypnotiseren.
Ik zei: dit gaat hier niet werken hé. Kom, ik toon je
waar ‘Mag ik proeven?’ staat, maar je moet het wel
zelf doen!
Ze zegt: ‘Ik vind het lekker’ (het hart van ons moeke in
nog kleinere stukskes ...) en ik antwoord ‘Ja, Joke, het
is lekker, maar dat is geen vraag. Je weet dat je een
vraag moet stellen’.

Aanvulling 2
Ondertussen ben ik weer aan het werk, met veel
voorzorgsmaatregelen, want bij de tandarts kan
een gepaste afstand niet. We hebben thuis een
soort veiligheidssas gemaakt. Ik kan langs de
achterdeur binnenkomen na het werk, daar mijn
werkkleren uitdoen en doorlopen naar de badkamer waar ik kan douchen en andere kleren
aantrekken. In die ruimte komt Joke niet.

‘Mag ik ruiken?’ Ik laat haar ruiken. Ze kijkt boos.
‘Mag ik voelen?’ Ja hoor, tuurlijk. Ik stop de chocolade
(wat er ondertussen nog van over is) in haar hand.
Ik merkte dat het op die manier niet zou werken, dus
ik tikte de ‘Mag ik proeven?’ knop aan. Ze moest het
wel nog zelf herhalen, en dat lukte.
Het stukje chocolade heeft haar nog nooit zo goed
gesmaakt als toen ;)

Aanvulling 3
Volgende week mag Joke weer naar De Branding.
Spannend!

(Liefs, Jade)
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Joke & Jade naar d
En toen had Joke honger ...
DINSDAG 13 OKTOBER 2020

07.40 uur
De thuisverpleegster arriveert. Ze begrijpt meteen de
ernst van de situatie. Ik vertrek verslagen en angstig
naar mijn werk. Na het meten van de saturatie wordt
beslist om in te grijpen. ‘Zal ik de spoed bellen, of
liever de huisarts?’ Met de hernieuwde coronavloedgolf aarzelen mijn ouders even, maar ze beslissen snel
om de ziekenwagen en de MUG te verwittigen.

07.12 uur
Een zwarte dag. De coronacrisis is aan een tweede
opmars bezig. Hier thuis is Joke bij het ontwaken
opnieuw aan het vechten tegen epilepsie. Het is
vreemd deze keer. Helemaal anders dan ik gewoon
ben. Veel heftiger. Haar ademhaling is heel onrustig, ze
maakt veel lawaai, ze is kletsnat. Het is precies of er
elektriciteit op haar oogjes zit. Alle alarmbellen gaan
af. Mama had reeds de gekende Rivotrildruppels
toegediend, maar niet vol vertrouwen. Door haar
obstructieve ademhaling zijn we bang dat Joke zich
makkelijk zou kunnen verslikken. We blijven bij haar en
praten zachtjes tegen haar, zodat ze weet dat ze niet
alleen is.

Joke krijgt 8 mg Temesta en 1500 mg Keppra. Twee
uur later raakt ze eindelijk uit de aanvallen en is ze
rustig. Rustig met een hartslag van 177 …
11.30 uur
Joke krijgt opnieuw aanvallen, maar dit keer komt ze
er wel makkelijk uit.
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e hel en terug
WOENSDAG 14 OKTOBER 2020

Door de nieuwe aanvallen beslissen de artsen op de
spoedafdeling om haar naar de intensieve zorg over
te brengen.

Om zeven uur bellen we om te vragen hoe het met
Joke gaat. De verpleging meldt dat ze een goede
nacht gehad heeft. We krijgen te horen welke testen
er op het programma staan en worden op ons gemak
gesteld. Maar Joke is nog steeds niet wakker geworden.

Op de spoed worden we een eerste keer geconfronteerd met de toenemende drukte wegens patiënten
met coronabesmetting. In de lift, op weg naar de
intensieve, horen we verpleegsters tegen elkaar
zeggen ‘er is er weer zo een op komst’. We moeten
ook een speciale route volgen, dan weet je genoeg.

Dan is het eindelijk 15 uur! Mama en papa gaan op
bezoek. Joke slaapt nog altijd. Ze probeert even met
een half oog te kijken, maar eigenlijk doet het bezoek
haar niets. Mama en papa beginnen bij binnenkomst
tegen haar te praten. De piepjes op de aangesloten
apparatuur worden echter onrustiger en gaan sneller,
dus ze blijven liever stil en wachten af. Ze uiten hun
bezorgdheid en angst wanneer de verpleging binnenkomt, maar die moedigt hen aan om Joke te prikkelen en te stimuleren om wakker te worden. De
prangende vragen ‘Waarom wordt Joke niet wakker?’
‘Is dat door de medicatie?’ worden gesteld.

16.00 uur
Mama komt verslagen thuis. Het is zwaar om Joke
voor het eerst alleen te moeten achterlaten in het
ziekenhuis, in zo’n instabiele toestand. We mogen
bellen zoveel we willen. Morgen mogen we om 15 uur
op bezoek. De laatste telefoon die dag, om 23 uur,
geeft gematigd positieve informatie. Haar hartslag is
uiteindelijk gedaald naar 130. Joke is rustig en ook
haar ademhaling is rustiger. We gaan met een klein,
maar gerust hartje slapen.
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Het antwoord is negatief. De medicatie is volledig
uitgewerkt, ze hebben er geen idee van waarom Joke
niet wakker wordt. ‘Jamaar, is ze dan comateus?’ Als
reactie krijgen ze een bezorgde, meelevende blik,
maar verder blijft het stil. De avond duurt lang, de
nacht nog langer. We zitten vol vragen en vol angst.

Joke blijft me aankijken en brabbelen. Ik vertel over
haar aanvallen van afgelopen dinsdag. Ik vertel dat we
ondertussen donderdag zijn en dat ze heel veel
geslapen heeft. Ik maak de verpleegster wegwijs, toon
haar de indeling van de computer. Dat doe ik deels
om Joke te triggeren. En het lukt!

DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

Joke zegt ‘vind ik niet leuk’ en gaat naar een pagina
die ze nog niet eerder gebruikte om te vertellen dat ze
een ‘boze droom’ had.

We voelen de druk bij het verplegend personeel. Er
komen steeds meer coronapatiënten binnen. We
willen nog niet bellen om zeven uur om hen niet extra
te belasten, even wachten. Om elf uur houden we het
niet meer uit en nemen we de telefoon. Joke is
wakker! Ze is nog heel suf, maar wel wakker.

Op de pagina ‘eten’ opent Joke meteen het onderdeel
‘aardappelen’. Daarop vraagt de verpleegster wat ze
het liefste eet. Het antwoord komt meteen ‘puree’ en
‘gebakken aardappelen’. De verpleegster antwoordt
dat ze op intensieve helaas geen aardappelen hebben.
Vliegensvlug vraagt Joke dan om een boterham met
choco. En weer moet de verpleegster haar teleurstellen. Ze mag Joke geen eten geven zonder overleg,
omdat het gevaar bestaat dat ze zich zou verslikken.

De verpleging vraagt naar een methode of manier om
met Joke te kunnen communiceren. Ze willen meten
of er eventueel hersenschade is. Op commando in
een hand knijpen of een tong uitsteken lukt haar niet.
Ik roep meteen: ‘Ik breng de Tobii mee!’ Mijn moeder
rolt met haar ogen. Ze heeft er helemaal geen
vertrouwen in. Ze doet teken naar papa aan de
telefoon dat hij de verpleging moet voorbereiden er
niet teveel van te verwachten.

Joke opent de pagina ‘het ziekenhuis’ en zegt:
‘Verpleegster, ik heb honger.’
‘Moet ik nuchter blijven?’
‘Wanneer mag ik naar huis?’

Om 15 uur komen mama en ik, gepakt en gezakt, in
het ziekenhuis aan. Joke zit rechtop en wakker in bed.
Ze ziet er gelukkig uit. Haar mimiek is levendig. Ze wil
veel vertellen en dat doet ze ook. Het is brabbelen,
maar aan haar intonatie hoor je dat ze het meent. Ze
wil vertellen wat ze meegemaakt heeft, en ze heeft
ook veel vragen.

Ze doet heel erg haar best om te praten en dat doet
snel de ronde op de afdeling. Plots staat de kamer vol
verplegend personeel en ook de dokter is daar. Joke
grijpt onmiddellijk haar kans en herhaalt:
‘Dokter, verpleegster, ik heb honger!’
De verpleegster vraagt of ze graag yoghurt eet. Haar
antwoord is ‘misschien’. (Ik denk: haha, je wil weten
wat ze nog in de aanbieding hebben.)
‘Hou je van roze yoghurt, Joke?’
‘Nee.’
‘Wil je pudding?’
‘Ja!’

De verpleegster is Jokes lippen aan het bevochtigen.
‘Ha,’ zegt ze, ‘daar is jouw praatcomputer! Ik haal pen
en papier en kom zo meteen mee volgen.’ Na het
opstarten van de Tobii en het instellen van de juiste
posities, gaan we samen aan de slag.
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We voelen ons opgelucht en vol vertrouwen, en het
ziekenhuispersoneel ook: Joke is weer de oude. Maar
ze heeft nog een lange weg te gaan. Het zal veel tijd
vragen vooraleer ze weer volledig hersteld is.

Hond Kamiel is haar dikke vriend, maar ook de
konijnen Blanche en Claire heeft ze graag in de buurt.
Ze heeft geleerd heel voorzichtig met ze om te gaan.
Ondertussen is onze leefwereld door corona een
tweede keer door elkaar geschud. Zeker nu Joke zo
ziek geweest is, houden we haar liever thuis voor de
veiligheid. En ook om aan te sterken. Ze is nog heel
zwak, heeft meer moeite met rechtstaan dan vroeger.
We hopen en vertrouwen erop dat het weer goed
komt.

De aanleiding van de epilepsie is tot op heden niet
gekend. De onderzoeken geven geen duidelijk resultaat. De dokters vermoeden dat een infectie de
aanvallen uitgelokt heeft. Joke mocht de volgende
dag verhuizen naar een kamer op een gewone
afdeling en bleef nog een week in het ziekenhuis. In
die week vroeg ze herhaaldelijk ‘telefoneren naar
Kamiel’. Dan skypten we even.

(Liefs, Jade)
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RETT familie

Brus aan het woord
Mieke over Sara
25 12 1985 – 16 10 1995

46

De Rett Gazet, telkens weer kijk ik ernaar uit om die
te lezen, en dan vooral de artikels zoals ‘Rett meid
in de kijker’ of ‘Brussen aan het woord’. De laatste
editie was de dikste, de allermooiste en de meest
emotionele tot nu toe voor mij: echt wauw! Ik heb
zoveel respect en bewondering voor de Rett meisjes,
hun ouders, hun broers en zussen. Het was een echte
binnenkomer!

lijke manier zijn beloop kon krijgen. We deden dingen
samen als gezin en gingen ook op vakantie met z’n
allen. Sara was er altijd en overal bij. Op familiefeesten
was er altijd wel iemand met haar bezig. Ze stond
steeds in het middelpunt van de belangstelling en
zeker met Kerstmis, want dat was haar feestje!
Niet alleen binnen de familie, maar ook bij onze
vrienden had Sara een speciaal plekje. Mijn vriendinnen wisten dat ze steeds op de eerste plaats kwam
als ze het nodig had. Het enige wat zij niet begrepen,
was dat ik beweerde met haar te kunnen praten.
Dan zeiden ze steeds: ‘Maar Mieke, jullie Saartje kan
toch niet praten? Hoe weet jij dan wat ze wil of hoe
ze zich voelt?’ Mijn antwoord was dan: ‘Simpel, via
haar ogen, zo communiceer ik met haar.’ Al heb ik
wel een keer de bal compleet misgeslagen. Ik moest
haar een yoghurtje geven van mama en Sara liet
duidelijk blijken dat ze het niet wou. Ik duwde toch
door, negeerde haar ogen. Toen ik, bijna op het einde,
zelf proefde, drong het tot me door dat het yoghurtje
bedorven was. Snel nam ik een vers potje, zag haar
goedkeurende blik, en ze at het met smaak leeg😊.

Nu ik in deze editie zelf aan het woord mag komen
als ‘brus’, wil ik samen met jullie even terug in de tijd
gaan, namelijk naar 25 december 1985. Mijn broertje
Joris en ik waren bij onze moeke en vake (de ouders
van papa) blijven slapen, want mama en papa moesten naar Vilvoorde. Waarom? Eindelijk was het weer
zover: ik zou voor de tweede keer ‘grote zus’ worden.
Ik was negen jaar en Joris net zes. Een broertje had
ik dus al, en stiekem droomde ik van een zusje om
samen met de poppen te kunnen spelen, want dat
vond onze Joris maar niets. Maar we wisten het niet
en vol ongeduld wachtten we tot papa ons kwam
halen. De bel ging bij moeke en vake, en aangezien ze
een glazen voordeur hadden, zagen we papa al staan
vanuit de keuken. De deur kon niet snel genoeg open.
En ja hoor, we mochten mee naar mama en ons zusje
Sara, het kerstekindje van de familie.

Natuurlijk waren er extra zorgen voor Sara: onze
poetsvrouw werd een oppas voor haar terwijl mama
en papa gingen werken. Ze moest naar de kine en
later kwam de kinesist aan huis. Het huis werd verbouwd naar haar specifieke noden. Er waren regelmatig bezoeken aan het UZ Leuven Gasthuisberg en/
of Sint-Rafael. Later ging ze naar de dagopvang in het
MPI Oosterlo en tijdens haar laatste maand verbleef
ze in het GielsBos.

Wat een dutske was het toch met die bos zwarte
haren. Raar vonden Joris en ik dat, want baby’s hadden toch helemaal geen haar? Maar soit, het maakte
niets uit, ons zusje was er. Joehoe, ik was opnieuw
grote zus! Ik zag het helemaal zitten met die ‘levende
pop’ in huis. Al snel bleek het niet alleen mijn pop te
zijn trouwens, maar ook die van onze Joris. We deden
niets liever dan met haar bezig te zijn.

Niets was onze ouders teveel. Mijn broer en ik vonden
dat ook niet meer dan normaal. Van in het begin
werden wij mee ingeschakeld en hielpen we waar
mogelijk. Ons Saar was inderdaad anders, maar dat
maakte onze band ook zo intens en speciaal. Dat
weet ik nu.

Onze ouders beseften al redelijk snel dat Sara niet
was zoals andere kinderen. Op zoek naar antwoorden
trokken ze van de ene specialist naar de andere, om
ten slotte uit te
komen bij het Rett
syndroom en de
BRSV. Papa stapte
al vrij snel mee
in de vereniging
als actief lid en is
tot op heden nog
steeds bestuurslid.

De laatste
maanden van
haar leven waren
de moeilijkste:
ze werd steeds
zwakker en kreeg
meer epileptische
aanvallen. Eten
ging niet goed,
ze moest sondevoeding krijgen.
Slapen verliep ook
steeds moeilijker.
En dan werd het
maandag 16 ok-

Onze ouders
bleven beiden
fulltime werken.
Ze zorgden ervoor
dat het gezinsleven op een zo
normaal moge-
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tober 1995. Sara verbleef sinds ongeveer een maand
tijdens de week in het GielsBos. Mama belde elke
ochtend om te vragen hoe haar nacht was verlopen.
Die ochtend ging het niet goed. Ze waren met haar
bezig, mama moest later terugbellen. Het begon ons
te dagen. Ik zat op de hogeschool en had pas later les,
dus kon ik mee met m’n ouders naar het GielsBos. We
kwamen net te laat.
Geen kleine zusje meer, geen wriemelende handjes
meer, geen o zo sprekende ogen meer. En Kerstmis
zou nooit meer hetzelfde zijn.
Toch is Sara er nog voor mij, op de een of ander
manier, de ene dag al wat nadrukkelijker dan de
andere. Zowel mijn ouders als ons Saar hebben mij
een bijzondere kijk op het leven gegeven. Ze hebben me geleerd dankbaar te zijn, elke dag opnieuw.
Ze hebben me geleerd door te zetten, hoe lastig de
omstandigheden soms ook kunnen zijn. Daar ben ik
haar en m’n ouders ontzettend dankbaar voor. Deze
visie probeer ik dan ook samen met mijn man uit te
dragen naar onze kinderen.
Ondanks het feit dat ze fysiek niet meer bij ons is,
heeft Sara bij ieder van ons nog steeds dat speciale
plekje. Elk jaar rond haar sterfdatum gedenken we
haar tijdens een viering in de Sint-Pauluskerk in
Antwerpen. Het is een mooie locatie en de viering
wordt opgeluisterd met koorzang en prachtige klassieke muziek. Ieder van ons kan dan even stilstaan
bij wat Saar voor ons betekend heeft. Daarna gaan
we met z’n allen – onze ouders, mijn broer en ik met
onze partners en kinderen – een lekkere pizza eten.
Kerstmis – haar verjaardag – vieren we ook steeds in
familieverband. Daar wijken we niet vanaf, en ik ben
ook niet van plan dat ooit anders te doen.
Zowel Joris als ik vertellen aan onze kinderen wie
tante Sara was en hoe het was om haar als zus te
hebben. Daarom zijn we in april 2018 samen naar de
familiedag in het GielsBos getrokken om met z’n allen
het 30-jarige bestaan van de BRSV mee te vieren.
Sara is ook de reden waarom ik me dit jaar heb geëngageerd om bestuurslid te worden van de BRSV. Ik
heb een enorme bewondering voor wat papa van in
het begin en al die jaren voor de BRSV heeft gedaan.
Na de dood van Sara heeft hij zich verder ingezet, wat
denk ik niet altijd gemakkelijk is geweest. Ik wil dus
met veel plezier en vol trots zijn werk verder zetten,
zodat hij met een gerust hart met ‘BRSV-pensioen’
kan gaan.

oktober. Haar verjaardag vieren met Kerstmis zit er
waarschijnlijk ook niet in. Maar dat halen we wel weer
in, wees daar maar zeker van!
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2020 is al een raar jaar door corona, het is ook 25
jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van
Sara en dat konden we niet samen herdenken in

Langs deze weg wil ik alle Rett meisjes, hun ouders,
hun broer(s) en/of zus(sen) een zalig kerstfeest en
een schitterend, en bovenal gezond, 2021 wensen. En
wie weet lopen we mekaar wel eens tegen het lijf op
een volgende bijeenkomst.
(Liefs, Mieke)
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