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Ik heb zoveel vragen
Wat is het Rett syndroom?
Zij leek zich normaal te ontwikkelen. Wat is er gebeurd?
Indien een genetische mutatie plaatsvindt betekent dit dat ik
het risico loop om nog een kind met RS te krijgen?
Op welke leeftijd begint RS?
Wat voor handicaps zou zij kunnen hebben?
Betekent dit verlies van vaardigheden dat RS een aandoening is,
die steeds verdere achteruitgang laat zien?
Hoe vaak komt RS voor?
How is Rett syndrome diagnosed?
What disorders must be ruled out?
How does RS differ from autism?
How is the RS diagnosis made?
Diagnostische kenmerken
Ondersteunende kenmerken
Uitsluitings kenmerken
Komt RS voor in alle etnische groeperingen?
Wat zijn de verschillende fasen van RS en wat betekent het allemaal?
Is het verloop van het Rett syndroom bij alle meisjes hetzelfde?
Is het mogelijk om de ernst van de ziekte te voorspellen?
Wat zou zij wel kunnen doen op latere leeftijd?
What causes RS?
What are researchers looking for?
What drugs have been tried?
Wat is haar levensverwachting?
Wat zijn de doodsoorzaken?
Kunnen we iets doen om antwoorden te vinden, als ze sterft?
Wat heeft onderzoek naar RS tot nu toe opgeleverd?
Wat heeft RS onderzoek ontdekt?
RS is een aandoening van stagnatie in de ontwikkeling
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Bespreek de route
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Doe spelletjes onderweg
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Maak korte ritten
Rij voorzichtig (defensief)
Voorzichtig inhalen
Glimlach vriendelijk en zwaai naar anderen langs de weg
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De heiligen en de engelen
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Broers en zussen
Hoe kan ik de extra aandacht voor mijn dochter aan
mijn jongere kinderen uitleggen?
Moet ik mijn kind deel laten nemen aan een gespreksgroep
voor broers en zussen?
Wat zijn factoren die van invloed zijn op het perspectief van een kind?
Hoe kan ik mijn kind leren omgaan met de negatieve
uitlatingen van andere mensen?
Hoe moet ik hem/haar leren omgaan met nieuwsgierige mensen?
Heeft hij een schuldgevoel?
Gevoelens van verontwaardiging bij broers en zussen?
De gevolgen voor het zelfbeeld
Hebben broers en zussen schuldgevoelens?
Hoe kunnen wij hem helpen om de situatie te accepteren?
Hoeveel verantwoordelijkheid mag hij dragen?
Hoeveel moeten wij hem uitleggen?
Hoe kunnen wij hem helpen om over de toekomst geen zorgen te maken?
Hoe reageren de brusjes als wij haar uit huis plaatsen?
Ik maak mij zorgen over hoe het gezin hiermee om moet gaan?
Wat staat mij te wachten?
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Ik ben het kind
Ik ben het kind wat niet kan praten. U heeft vaak medelijden met me.
Ik zie het in uw ogen. U vraagt zich af of ik alle dingen bewust meemaak – ik zie dat
ook in uw ogen. Toch ben ik me van vele dingen bewust – of u blij bent, of triest of
angstig, geduldig of ongeduldig, vol liefde en verlangen, of dat u alleen uw plicht
tegenover mij doet. Ik ben verbaasd door uw frustratie, wetend dat die van mij veel
erger is, want ik kan niet zoals u voor mijzelf opkomen en mijn verlangens kenbaar
maken. U kunt u niet voorstellen hoe geïsoleerd ik me soms voel. Ik kan u niet blij
maken met een goed gesprek of met grappige opmerkingen. Ik geef u geen antwoord
op gewone vragen over hoe ik mij voel, wat ik graag wil hebben en ik geef geen
commentaar op de wereld om me heen. Ik beloon u niet zoals anderen dat doen –
door het bereiken van mijlpalen in mijn ontwikkeling. Ik toon geen begrip zoals u
van anderen gewend bent. In plaats hiervan geef ik u iets unieks – ik geef u andere
mogelijkheden. De mogelijkheid om u zelf te leren kennen en uw grenzen te
verleggen. De mogelijkheid om de grenzen van uw liefde te ontdekken, uw toewijding en geduld op de proef te stellen. Ik geef u de mogelijkheid om dieper in uw
eigen ziel te kijken, veel dieper dan u ooit gedacht hebt. Ik zorg ervoor dat u uw
eigen grenzen steeds verlegt, dat u nog harder werkt, dat u nog verder zoekt om
antwoorden op uw vragen te krijgen. Ik ben het kind wat niet kan praten.
Ik ben het gehandicapte kind. Ik ben uw lerares. Als u mij de kans geeft, dan leer ik
u wat echt belangrijk in het leven is. Ik geef u onvoorwaardelijke liefde en ik leer u
deze liefde te geven en te ontvangen. Ik geef u mijn onschuldige vertrouwen en
mijn afhankelijkheid. Ik leer u om anderen te respecteren en in te zien dat elke
mens uniek is. Ik leer u het belang van het leven, hoe waardevol het is en hoe alles
in het leven niet vanzelfsprekend is. Ik leer u om uw eigen dromen en verlangens te
vergeten. Ik leer u om te geven. Vooral leer ik u wat hoop en geloof voor u kunnen
betekenen. Ik ben het gehandicapte kind.
Anoniem

Het Rett Syndroom Netwerk Nederland en de Belgische Rett Syndroom
Vereniging willen de onderstaanden graag hartelijk danken voor hun hulp
bij het tot stand komen van deze vertaling.
Johan Delaere
Peter en Shamin Hartevelt
Kirstain Houweling
Lenie Huiskamp-Nuijens
Anne Knip-Hilton
Migiel van Lier
Luc De Muynck
An Pijper
Wim Siebers
Ykje Spaling-Talsma
Janny Streefkerk
Caroline Suyten-Bull
Patricia Tesselhof
Hans Vink
Jan van Zwam
Zonder hun inzet had dit boek hier nu niet gelegen.

Natuurlijk zijn wij ook Kathy Hunter veel dank verschuldigd, ten éérste voor
het feit dat zij het handboek schreef en ten twééde omdat zij het ons toestond
het te vertalen zodat ook diegenen die het engels niet machtig zijn het boek
kunnen lezen en gebruiken.

Het is heel toepasselijk dat dit een ‘handboek’ heet, want handen zijn het
kenmerk van RS. Met onze handen raken we aan, voelen we,
graaien we, slaan we, dragen we, troosten we, geven we, en ontvangen we.
Als we de handen ineen slaan maken we contact, worden we dubbel
zo sterk. Ons doel is hand in hand de kring steeds groter te maken, tot
de dag dat anderen vragen wat is RS?; niet omdat het onbekend is,
maar omdat het is verslagen.
Kathy Hunter,
Oprichter en voorzitter, IRSA

Opgedragen
Aan de moeders en vaders overal in Rettland die een normaal leven hebben
maar die telkens met moed en overtuiging buitengewone problemen moeten
oplossen, jaar in jaar uit.
Voor de broers en zussen die elke dag meehelpen zorgen voor
hun zussen met medeleven en liefde.
Voor de toegewijde artsen, begeleiders en therapeuten,
die met liefde helpen waar ze kunnen.
En voor de meisjes en vrouwen met het Rett syndroom,
die alle uitdagingen elk moment van de dag weer de baas
moeten worden en in wiens onvoorwaardelijke liefde
wij hoop en inspiratie kunnen vinden.

Line drawings © 1997-1999 Connie Coughlin

Het gezin is het huis van het hart. Er is een engel in het gezin die door
de mysterieuze invloed van liefde en gratie, zorgen lichter maakt.
De enige ware vreugde die een mens kan beleven is, dankzij deze engel,
de vreugde van het gezin.
Giuseppe Mazzini
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Voorwoord
De lezers van dit boek zouden als eerste moeten beseffen hoe fortuinlijk zij zijn dat het boek er
nu is. Of u nu ouder of verzorger, familielid, vriend, advocaat, arts, onderwijzer of therapeut bent,
in dit boek staat veel dat u kan helpen de puzzel die het Rett syndroom is te begrijpen en de interactie tussen de meisjes en vrouwen met Rett te bevorderen.
Dit handboek kon tien jaar, misschien zelfs vijf jaar geleden, niet geschreven worden. Een poging
daartoe zou slechts een klein aantal pagina’s hebben opgeleverd. Het feit dat het er nu is heeft
twee belangrijke oorzaken: de hoeveelheid kennis die gericht onderzoek heeft opgeleverd en het
door de ouders met ons delen van de liefdevol verzamelde observaties en inzichten gedaan gedurende jaren van verzorgen en leven met hun dochters.
Het verzamelen van deze informatie, de organisatie ervan en het schrijven, in haar speciale manier
van vertellen, is de taak geweest die Kathy Hunter, oprichtster van de International Rett Syndrome
Association (IRSA) zich had gesteld. Dit boek is een zoveelste contributie van haar en deze model
organisatie welke het beste van de Amerikaanse traditie laat zien om door aktivisme en zelfhulp
een nood te lenigen en een zaak te dienen. De prestaties van deze organisatie gedurende hun tot
nu toe relatief korte bestaan zijn niets minder dan fenomenaal, de kwaliteit en waarde van dit
boek vergroten de buitengewone reputatie van IRSA nog verder.
Naast de waarde die dit boek heeft voor personen met het Rett syndroom, hun ouders en hun
verzorgers hopen wij dat dit boek een voorbeeld voor anderen zal zijn om op dezelfde manier
informatie te verzamelen en te verspreiden over de aandoeningen waarbij zij betrokken zijn.
Het is te hopen dat men de IRSA zal willen blijven voorzien van aanvullende informatie voor de
volgende editie die ongetwijfeld zal volgen. Boven alles is het te hopen dat dit boek slechts een
tijdelijke gids zal blijken te zijn, hoe enorm nuttig ook, die steeds snel zal worden vervangen door
wéér nieuwe informatie zoals het medisch onderzoek steeds de ontdekkingen zal leveren die
uiteindelijk, hopelijk zullen leiden tot een remedie.
Duane Alexander, M.D.
Directeur, Nationaal instituut voor kindergezondheid
en menselijke ontwikkeling
Nationale Gezondheids Instituten
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Voorwoord BRSV / RSN
In 1966 beschreef de Oostenrijkse arts Dr. Andreas Rett voor het eerst het syndroom dat naar hem
werd genoemd. Met een publicatie in een gerenommeerd medisch tijdschrift maakte zijn Zweedse
collega Dr. Bengt Hagberg het Rett syndroom in 1983 wereldwijd bekend. Vijf jaar later verscheen
het boek ‘Rett syndroom: een overzicht van psychologische en pedagogische ervaringen’.
De auteur, Barbro Lindbergh, had als lerares inmiddels een jarenlange ervaring opgedaan met Rett
meisjes. Haar boek werd in geen tijd een standaardwerk voor al wie een grondig inzicht wilde in
de aard van deze aandoening. Het genoot dan ook terecht een veelvuldige vertaling. Voor het
Nederlands taalgebied nam de Belgische Rett syndroom Vereniging het initiatief met een eigen
vertaling, waarvan de eerste druk in 1993 het licht zag onder de titel ‘Rett syndroom. Een praktische handleiding voor ouders, begeleiders en therapeuten’.
Elf jaar na de publicatie van Lindberghs boek – we schrijven dan reeds 1999 – publiceert Kathy
Hunter het ‘Rett syndroom handboek’. Zij is oprichter en voorzitter van de International Rett
Syndrome Association (IRSA). Maar wat haar bovenal onderscheidt van Lindbergh: zij heeft zelf
een Rett dochter, Stacy, het eerste kind in de VS bij wie in 1983 de diagnose Rett syndroom gesteld
werd. Het handboek is dus geschreven door een moeder die al 16 jaar Rett levenservaring achter
de rug had. In die tijd had ze niet bepaald stilgezeten: zoals gezegd, richtte ze IRSA op, sprak en
discussieerde ze met talloze artsen-professoren, researchers en hulpverleners, en – last but not
least – met talloze lotgenoten. Het is het geheel van deze doorleefde Rett ervaring die ze uiteindelijk met haar handboek heeft willen doorgeven. De titel is niet zonder belang: daar waar Barbro
Lindberghs boek eerder een inleidende studie was over de aard van het Rett syndroom, is dat van
Kathy Hunter een echt doe-boek met een schat aan ervaringen van Rett ouders, en evenvele tips
om de ontwikkeling van Rett personen te optimaliseren en tegelijk het leven ermee, ook voor de
naasten, te vergemakkelijken. Hoeft het gezegd dat het handboek in korte tijd een bestseller
werd in Rett kringen, en wereldwijd vertaald werd? Voor ons taalgebied ontwikkelde het Rett
Syndroom Netwerk Nederland het idee om een Nederlandstalige versie van dit nieuwe standaardwerk op de markt te brengen. De vereniging vroeg en kreeg meteen de medewerking van de
Belgische Rett Syndroom Vereniging. Samen zijn ze verheugd, deze onderneming tot een goed
einde te hebben gebracht. Dit had niet gekund zonder de inspanningen van diverse vrijwilligers,
die bij deze van harte bedankt worden.
In diverse laboratoria overal ter wereld wordt momenteel koortsachtig gezocht naar behandelingen die het Rett syndroom – zoniet genezen – dan toch symptomatisch kunnen verlichten.
We kunnen alleen maar hopen dat deze research spoedig baanbrekende resultaten oplevert.
Maar intussen gaat het leven van de Rett gezinnen zijn gang. De Rett verenigingen van België en
Nederland hopen met de vertaling van het handboek een stukje te kunnen bijdragen tot een
beter begrip van het Rett syndroom en tot een verhoging van de levenskwaliteit binnen de Rett
gezinnen.
Belgische Rett Syndroom Vereniging,
Rett Syndroom Netwerk Nederland
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Inleiding
In 1954 zag dr. Andreas Rett uit Wenen Oostenrijk twee meisjes, samen wachtend met hun
moeders in zijn wachtkamer. Beide meisjes maakten dezelfde bewegingen alsof zij voortdurend
hun handen aan het wassen waren. Hij ontdekte tijdens zijn onderzoek dat de kenmerken en
ontwikkeling van beide meisjes opvallende overeenkomsten vertoonden. Na overleg met zijn
assistente vond hij nog zes meisjes in zijn praktijk met vergelijkbare verschijnselen. Hij was er zeker
van dat zij allemaal dezelfde aandoening hadden. Hij maakte opnamen van de meisjes en reisde
hiermee door Europa op zoek naar meer patiënten. Hij publiceerde zijn bevindingen in weinig
bekende Duitse medische tijdschriften, die jammer genoeg aan de aandacht van anderen in de
medische wereld ontsnapten. In 1960 ontdekte Dr. Bengt Hagberg een aantal meisjes met vergelijkbare kenmerken in zijn drukke praktijk in Zweden. Hij verzamelde de gegevens van deze
meisjes in een aparte doos onder zijn bureau met de bedoeling om de aard van die ongewone en
onbekende aandoening eens goed uit te zoeken. In 1978 beschreven Dr. Ishiwaka en collega’s uit
Japan drie meisjes in een ingezonden brief, die onopgemerkt bleef. Pas jaren later realiseerden
Hagberg en Rett zich dat zij over dezelfde aandoening schreven. Aan het eind van 1983 bij de
publicatie van het eerste Engelstalige artikel suggereerde Dr. Hagberg de naam Rett syndroom
voor de aandoening. Tot aan zijn dood in 1996 is Dr. Andreas Rett voortdurend bezig geweest om
te ijveren voor het verbeteren van het leven en de zorg voor deze meisjes, o.a. door een goede
samenwerking tussen ouders en hulpverleners te stimuleren. Dr. Bengt Hagberg, nu in de tachtig,
zet dit werk voort. Zijn energie en enthousiasme voor het wetenschappelijk onderzoek zijn groot,
maar sterker nog is zijn betrokkenheid bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van de
meisjes. Mijn dochter Stacie, toen tien jaar oud, kreeg de diagnose Rett syndroom kort voordat de
eerste publicatie over Rett syndroom verscheen. Zij was het 36e gerapporteerde meisje in de hele
wereld. Haar ontwikkeling verliep op een normale wijze totdat zij 15 maanden werd, toen begon
zij achteruit te gaan. Zij praatte niet meer, werd afstandelijk, teruggetrokken en prikkelbaar.
Zij begon constant gezichten te trekken en in haar handen te wrijven. Zoals bij velen van u bekend
zal zijn werden er eerst verschillende andere diagnoses gesteld zoals autisme en het Angelman
syndroom. Maar zij paste nooit helemaal in het beeld. Zij had altijd iets unieks.
Twee belangrijke gebeurtenissen hebben mijn leven veranderd. Ze maakten dat ik me tot op de
dag van vandaag inzet, zodat anderen niet hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt.
De eerste was een gesprek met een jonge arts, die tegen me zei dat ik op moest houden, dat
Stacie nooit een normaal leven zou leiden en dat ik me daarbij moest neerleggen en vooral mijn
eigen leven nog zo normaal mogelijk zou moeten leiden. De tweede was een ontmoeting met een
kinderpsycholoog die mij probeerde te vertellen dat ik mogelijk zelf de oorzaak was van het
autisme van mijn kind; volgens een verouderde theorie over autisme en ‘koude’ moeders.
U begrijpt dat dit de twee eerste mensen waren aan wie ik informatie over het Rett syndroom heb
gestuurd. Hun misplaatste en gevoelloze opmerkingen hebben er wel voor gezorgd dat ik mij in
de strijd heb gegooid om te proberen te voorkomen dat andere ouders ooit nog dezelfde onzin
moeten horen.
Sinds de IRSA vijftien jaar geleden aan mijn keuken tafel is begonnen heb ik van dit boek
gedroomd – iets ‘tastbaars’ voor families die net weten dat hun kind Rett syndroom heeft. Zij zijn
vaak uitgeput na het proces van het stellen van de diagnose, zij vragen ieder op hun eigen wijze
‘hoe moet het verder?, wat moeten wij doen?’ Terwijl Stacie opgroeide waren er geen antwoorden
op onze vragen. Het was uitermate belangrijk om onze energie te richten op het vinden van
antwoorden en om deze door te spelen aan andere families die net in ‘Rettland’ zijn gearriveerd.
Het is natuurlijk zo dat al onze meisjes anders zijn en dat wij niet allemaal dezelfde weg bewandelen. Er zullen splitsingen in de weg komen en hobbels en zelfs behoorlijke wegversperringen.
Maar tegenover alle moeilijkheden staan ons ook mooie momenten in Rettland te wachten.
Met hulp van anderen die al ervaring hebben, moet het mogelijk zijn om de goede richting te vinden. Wij weten in ieder geval dat wij er niet alleen voor staan. Het kost tijd om aan het landschap
van Rettland te wennen, maar zijn we eenmaal zover dan zijn er soms prachtige vergezichten.
Uw ervaring met het Rett syndroom zal een lange reis zijn, die gevuld is met liefde.
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Misschien voelt dat niet meteen zo, maar u zult dit ook gaan voelen. Als u luistert naar de verhalen van anderen die dezelfde weg al zijn gegaan zult u ontdekken hoeveel wij gemeen hebben.

Het levensboek
Het is jammer dat u uw levensboek niet vooraf kunt corrigeren, zodat u alle nare dingen eruit
kunt laten en de goede dingen verdubbelen. U heeft niet gekozen voor een hoofdstuk RS in uw
levensboek. Desalniettemin is het nu een onderdeel van uw leven waaraan u zich niet kunt
onttrekken. Dit is een gegeven. U moet uw eigen ‘happy end’ zien te creëren. Het is aan u er het
beste van te maken.
U kunt zelf beslissen hoe u naar uw leven kijkt. Elke belevenis kan gezien worden als een belemmering of als een mogelijkheid afhankelijk van uw eigen houding. U kunt kiezen voor verbittering
of u kunt kiezen zich positief op te stellen. U kunt klagen dat rozenstruiken doornen hebben of u
kunt juichen omdat doornstruiken rozen hebben. Het leven is niet alleen wat u aangeboden krijgt
– het heeft ook te maken met wat u ermee doet.
Heeft u ooit stilgestaan bij hoe het leven verloopt bij verschillende mensen? Ik heb twee vrienden
die allebei een moeilijke jeugd hebben gehad. Beide vrienden hadden een ouder die alcoholist
was. Beiden groeiden op in armoede. Beide vrienden zijn leraar geworden. Een heeft zelfmoord
gepleegd, de ander is zeer succesvol geworden. Terwijl zij allebei dezelfde achtergrond hadden.
U kunt niet kiezen hoe u geboren wordt of hoe u zult overlijden, maar u kunt wel kiezen hoe u
uw leven indeelt. Uw houding in het leven is uw meest kostbare bezit; dat wil zeggen dat wat u
overkomt minder belangrijk is dan wat er in u omgaat.

Wij storten in
Wanneer u de woorden RS voor het eerst hoort, bent u verbijsterd, verward, bedroefd. U verliest
de moed, uw hoop vervliegt. U gaat rouwen alsof uw kind al dood is. U vraagt u af hoe het
mogelijk is dat dit u is overkomen en hoe u ervoor kunt zorgen dat het weer weg gaat. En dan
moet u twee essentiële waarheden onder ogen zien, één u heeft dit niet veroorzaakt en twéé het
gaat niet over.
Dan wordt u boos, echt heel erg boos. Boos op God, op het lot, op het leven. Maar u komt weer
boven en u gaat wel door. Snel komt u erachter dat er niet genoeg tijd is om alles dat gedaan
moet worden goed te doen. U gaat u schuldig voelen. Omgaan met alle emoties is soms erg
moeilijk. Er zijn zwarte dagen waarop het lijkt alsof de zon nooit meer gaat schijnen.
Rett is moeilijk. Rett doet pijn. Het is verwarrend. Het is niet te begrijpen. Het had niet zo moeten
zijn. U zou er alles voor geven dat het zou verdwijnen. U hebt tijd nodig voordat u er achter komt
hoe het verder moet. Helen Keller heeft gezegd: ‘op het moment dat één deur naar het geluk
sluit, opent ergens anders een andere deur. Maar wij blijven te lang kijken naar de deur die
gesloten is, zodat wij niet zien dat een nieuwe deur open is gegaan.
Er zijn vele momenten geweest waarin ik heb gedacht dat ik liever een slecht mens was geweest in
plaats van alles wat ik nu over mij heen kreeg. Maar ik kan de veranderingen die mijn dochter
meemaakt niet terugdraaien. Ik kan alleen mijzelf veranderen. Als ik niet mee ga met deze
veranderingen dan ben ik niets waard.
De schrijver Henry Miller heeft geschreven dat wij er ons bewust van moeten worden dat de enige
discipline in het leven is die van ‘acceptatie zonder steeds vragen te stellen’. Wij worden uiteindelijk toch ingehaald door alle moeilijke dingen die wij in het leven tegenkomen. Dingen waarvoor
wij onze ogen sluiten, dingen waarvan wij vluchten, die we ontkennen, denigreren of verachten.
Indien u ervoor open staat, kunt u iets moois maken van alle lelijke, pijnlijke, kwade dingen die
u overkomen. Elk moment kan bijzonder zijn. Deze mooie momenten worden makkelijker
herkenbaar wanneer wij ervoor open staan en God, het lot en het leven dankbaar zijn. Wij leren
dat wij niet perfect hoeven te zijn, dat liefde en acceptatie veel belangrijker zijn. Het is niet
makkelijk om u hiervan bewust te worden. Het kost tijd. Wij kunnen niet verwachten dat het
allemaal meteen duidelijk is net na het horen van de diagnose. Wij leren door het omgaan met
uitdagingen, pijn, verdriet en moeilijke situaties.
Ieder van ons moet leren om te veranderen wat mogelijk is en te accepteren wat wij niet kunnen
veranderen. Wij worden sterker naarmate wij leren omgaan met tegenslag in het leven.
Een moeder vertelde mij ‘ik ben nergens meer bang voor’. Op hetzelfde moment leren wij wat
onvoorwaardelijke liefde voor ons betekent en hoe belangrijk het is om zaken te relativeren.
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Vindt u het soms ook niet grappig hoe veel problemen sommige mensen menen te hebben in hun
leven. Ik moet er wel eens om lachen. Soms als ik heel geduldig in de rij in de winkel sta word ik
door de caissière bedankt terwijl anderen om mij heen erg boos worden. Ik zeg altijd dat ik dit
geleerd heb door het hebben van een dochter met vele beperkingen. Ik moet alles voor haar doen.
Ik heb daardoor geleerd om geduld te hebben. Er zijn ergere dingen in het leven. Als je dat zegt
dan worden anderen er ook stil van. Ik ben altijd verbaasd als mensen opmerkingen maken over
mijn geduld met mijn dochter. In feite is het andersom – Stacie moet met mij geduld hebben.
Zij moet wachten om eten te krijgen, totdat ik denk dat zij honger heeft. Zij moet wachten om
naar bed te gaan, totdat ik denk dat zij moe moet zijn. Zij moet mensen tolereren die haar negeren of doen alsof zij onzichtbaar is of haar behandelen alsof zij een kind is. Mensen zeggen vaak
tegen mij dat zij niet zouden kunnen doen wat ik doe. Meestal glimlach ik en vraag aan hen wat
zij dan wel zouden doen. Liefde verdwijnt niet na het horen van de diagnose – integendeel het
wordt sterker.

Wij groeien
Groeien kost tijd. Het gaat stukje bij beetje. Wij kunnen het niet uit een boek leren. Wij leren door
ervaring. Toen mijn eerste kind geboren werd zei ik tegen hem: ‘ik ben nog nooit moeder
geweest, ik weet niet wat ik moet doen.’ De dokter glimlachte en zei: ‘maak je geen zorgen.
Het komt wel goed. Tenslotte is hij nooit baby geweest.’
Toen ik zwanger was van Stacie, volgde ik een cursus getiteld: ’psychologie van het bijzondere
kind’. Ik herinner mij dat ik in een van mijn leerboeken las dat autisme een van de meest slopende
aandoeningen is. Ik dacht toen hoe vreselijk het moest zijn om zo’n kind te hebben. Als moeder
van twee gezonde jongens en met alle kennis die ik tijdens de cursus opgedaan had besloot ik om
mijn afsluitende scriptie te schrijven over de begeleiding van ouders met een verstandelijk
gehandicapt kind. Ik dacht dat ik alle belangrijke dingen over dit onderwerp opgeschreven had en
ik kreeg er inderdaad een hoog cijfer voor. Ik dacht dat ik alles wist over dit onderwerp. Ongeveer
tien jaar later, tijdens het opruimen van de zolder, kwam ik mijn scriptie weer tegen. Ik begon het
te lezen, maar ik werd ontzettend kwaad en scheurde mijn verhaal in duizend stukjes. Ik kon
natuurlijk toen niet weten dat ik zelf in die situatie terecht zou komen. Volgens mij is dit waarom
wij als ouders ons zo met elkaar verbonden voelen. Anderen kunnen erover denken, praten,
studeren en schrijven, maar zij zitten er niet middenin. Daarom kunnen zij niet weten hoe het echt
is. Wij ouders zijn een grote familie, zonder bloedverwantschap maar wel nauw met elkaar
verbonden.
Wij komen uit alle windstreken, maar wij hebben geen woorden nodig om elkaar te verstaan.
Een oud gezegde is: ‘gedeelde vreugde is dubbele vreugde, gedeeld verdriet is het halve verdriet.
Zo zijn wij met elkaar verbonden. Het doet mij pijn om te weten dat uw kind ook RS heeft, maar
het helpt me om te voelen dat we er samen doorheen kunnen komen.
Van deze ervaring worden wij sterker. Wij leren om flexibel te zijn en net als bloemen die mooier
zijn na de regen, zo groeien wij na elke terugval.
Gelukkige mensen leren om blij te zijn met alles wat zij hebben. Kunt u zich voorstellen hoe het
zou zijn om een kind met RS te hebben en in een arm land te wonen zonder speciale voorzieningen en geen familie ter ondersteuning? Het is soms moeilijk u voor te stellen hoe het moet zijn om
te leven zonder alle dingen die wij gewoon vinden zoals wegwerp luiers, wasmachines, video’s, de
frieten van McDonald’s en een walkman.

Bloeien waar u geplant bent
Ongeacht de omstandigheden kunnen wij kiezen om te leven, te bloeien en te overleven. Kies om
te groeien en bloeien waar u ook bent. Ondanks alles is het belangrijk om humor in het leven te
houden. Lachen is gezond en zorgt ervoor dat u zich veel beter voelt. Lachen is fysiotherapie voor
de ziel. U bent een heel eind als u in staat bent om de grappige kant van sommige situaties in te
zien.
Het is goed dat wij lachen. Het is gezond dat wij af en toe huilen. Maar hoop hebben en houden is
het belangrijkste in het leven.
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Do
It’s
It’s
It’s
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you know what hope is?
magic and it’s free
not in a prescription
not in an IV

It punctuates our laughter
It sparkles in our tears
It simmers under sorrows
And dissipates our fears
Do
It’s
It’s
It’s

you know what hope is?
reaching past today
dreaming of tomorrow
trying a new way

It’s
It’s
It’s
It’s

pushing past impossible
pounding on the door
questioning the Answers
always seeking more

It’s rumors of a breakthrough
It’s whispers of a cure
A rollercoaster ride
Of remedies unsure
Do you know what Hope is?
It’s candy for the soul
It’s perfume for the spirit
To share it, makes you whole
Author unknown

Ik wil graag mijn hoop met u delen. Ik hoop dat ik straks werkloos ben. Ik hoop dat RS straks
onbekend wordt niet omdat het er niet meer is maar omdat het te genezen valt. Hopelijk heet
mijn volgend boek ‘RS: de genezing.’ Ik heb veel hoop. Vroeger had ik helemaal geen hoop, tegenwoordig weer volop. Hoop heeft te maken met geloof en vertrouwen. Wij hebben alle redenen
om hoopvol te zijn. De antwoorden zijn nabij. Het is niet eenvoudig geweest. Wij hebben veel verdriet gezien veroorzaakt door RS. Maar wij hebben ook gezien hoe mensen toch de moed vonden
om aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Wij hebben van alles ondernomen om geld en
aandacht voor RS te krijgen. Dit alles heeft met hoop te maken. Wij zijn dichter bij het oplossen
van het raadsel van RS gekomen. Het is zo belangrijk om die hoop niet te verliezen. Zoals Carl
Sandburg zei: ‘waar leven is, is hoop.’

Geloof in uzelf: geloof in haar
Wij kunnen zoveel leren. Hoewel wij voelen dat onze dochters redelijk machteloos zijn, weten wij
wel dat zij de macht hebben om ons te veranderen. Misschien kan zij niet lopen maar zij kan er
wel voor zorgen dat wij met opgeheven hoofd rondlopen. Terwijl zij vecht om te bewegen
ontroert zij velen. Zij moet met eten geholpen worden, maar zij voedt onze ziel. Wij doen ons best
om haar te begrijpen en ondertussen leren wij veel meer begrijpen. Hoewel zij niet kan praten,
communiceert zij met ons door haar onvoorwaardelijke liefde.
Uw dochter verrijkt uw leven. Zij zal misschien nooit praten maar zij zal u ook niet tegenspreken.
Zij zal misschien nooit hardlopen, maar zij zal ook nooit van huis weglopen. Misschien heeft
zij medicijnen nodig om in leven te blijven, maar zij zal nooit drugs gebruiken om dit leven te
ontvluchten. Zij zal niet veel met haar handen kunnen, maar zij zal ze ook niet gebruiken om
iemand geweld aan te doen.

Het Rett handboek
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Kijk in haar ogen en u zult merken dat u van haar hoop krijgt. Zij leeft door uw ogen. Zij geeft
liefde door haar ogen. Dr. Alan Percy zei: ‘de ogen doen het.’ Haar ogen zijn de ramen van haar
ziel. Door haar ogen wordt haar hart geopend. Haar ogen raken ons aan. Iedere menselijk emotie
is in haar ogen weerspiegeld.
Ondanks de verwarring in haar hoofd moet u zich niet vergissen, zij begrijpt veel. Zij is in staat om
veel te leren ondanks haar handicaps. Dat zij het niet altijd laat merken, betekent niet dat zij niets
begrijpt. Het is in haar aanwezig. Blijft u vooral goed kijken en zoeken dan wordt het u wel duidelijk.
Kathy Hunter
Oprichter en voorzitter IRSA
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Er is hoop
Er is hoop. Als ouder van een 22-jarig Rett meisje, weet ik dat er hoop is. Ook ik maakte me
zorgen over haar toekomst en vroeg me af hoe het zou moeten als ze ouder werd. Ik was verdrietig over de dingen die ik voor haar had gedroomd en die nooit zouden gebeuren – geaccepteerd
worden in de maatschappij, haar eerste schoolbal, haar afstuderen, haar bijdrage aan de maatschappij en vele andere dingen waar moeders over dromen. Ja ik was verdrietig als ik vele uren
aan haar bed doorbracht als ze ziek was, of als ik haar hoorde gillen, als ik ‘s nachts met haar op
liep. Maar dag na dag en soms uur na uur overleefde ik. En vandaag ben ik blij dat ik kan vertellen
dat mijn dochter opgegroeid is tot een jonge vrouw, die veel van de dromen die ik voor haar had
heeft waargemaakt.
Ik droomde dat mijn dochter een fijn karakter had, geliefd bij de mensen en in mijn diepste
dromen wenste ik haar als een vriend, die ik mijn diepste gedachten kon toevertrouwen. Mijn
dromen zijn uitgekomen. Veel mensen kennen mijn dochter en houden van haar. Of we nu naar
de kerk gaan of naar de plaatselijke McDonald’s, veel mensen komen speciaal even een praatje
met haar maken.
In het begin was ik bang toen mijn dochter, Heidi, naar de middelbare school ging; ik was bang
voor het commentaar van de ‘normale’ studenten. Maar tot mijn verbazing accepteerden de
tieners haar, praatten met haar en wilden haar zelfs helpen. En hoewel ze niet met woorden kan
reageren, zeggen haar prachtige glimlach en stralende ogen meer dan genoeg. Heidi heeft dan
ook vele vrienden gemaakt.
Mijn dochter is voor mij een speciale vriendin. Ze vertelt nooit een geheim door, ze klaagt nooit,
ze verwenst me nooit, maar ze luistert geduldig als ik haar over mijn leven vertel. Ik wilde zo
graag dat mijn kind de dingen zou doen die andere studenten doen, zoals naar het schoolbal gaan
en afstuderen. Mijn dochter ging naar haar eerste bal en ze was mooi. Heidi had het geweldig
naar haar zin, terwijl ze luisterde naar de muziek en naar de mensen die bij onze tafel stopten om
een praatje te maken. Toen we wilden gaan betalen voor de balfoto’s, merkten we dat ze al door
een onbekende vriend betaald waren.
En het afstuderen ging nog beter. Volgens de wet (in de staat waar wij wonen) studeren de
gehandicapte studenten tegelijk met de ‘gewone’ studenten af. Dus in mei 1997 kwam mijn
dochter van high school af. Die avond was het publiek duidelijk verteld niet te klappen vóór al de
studenten hun diploma hadden. Toch kwam er nu en dan een klein applaus. Toen mijn dochter
echter, door iemand geholpen, het podium opkwam, kwam de zaal in beweging. Ze kreeg een
staande ovatie! En hoewel ik geen kaarten had rondgestuurd, kreeg ze van vrienden en familie
een ‘verrassingsfeestje’ en werd ze bedolven onder cadeaus.
Ik wilde graag zien dat mijn kind een bijdrage levert aan de maatschappij. Ik dacht dat dit nooit
zou kunnen, omdat ze gehandicapt is. Maar een paar maanden na haar afstuderen, toen ik in een
winkel een praatje maakte met twee mensen die ik bewonder, ging ik het anders zien. Eén van die
mensen was een vriend van mij, die een aantal boeken heeft geschreven en de ander een kunstenaar, die het hele land doorreist om les te geven. Terwijl we stonden te praten, zei de één dat
Heidi haar bijdrage aan de maatschappij levert door mee te doen aan het wetenschappelijk
onderzoek in het John Hopkins Hospital. In feite, zei ze, droeg Heidi waarschijnlijk meer bij dan
één van ons drieën.
Toen realiseerde ik me dat mijn kind een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij door
mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dus aan ouders die zich afvragen wat de toekomst
brengt, zeg ik dat ligt aan u zelf. Dat ligt aan uw houding tegenover uw bijzondere dochter en of
u haar toestaat deel uit te maken van familie, kerk en gemeenschap. Vandaag de dag heeft mijn
22-jarige dochter niet meer de gedragsproblemen uit haar jonge jaren en is ze ook niet meer zo
vaak ziek. Drie dagen per week gaat ze naar een speciale school en ze gaat regelmatig mee naar
de kerk. Ze is een erg mooie, welgemanierde jonge vrouw, die veel mensen raakt. Ik ben er trots
op dat ze mijn dochter is.
Joyce Hill
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Hoofdstuk 1

Ik heb zoveel vragen
Wat is het Rett syndroom?
Rett syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis.
Het openbaart zich vroeg in de kindertijd voornamelijk bij
meisjes. Het komt voor bij alle rassen en etnische groeperingen.

Zij leek zich normaal te ontwikkelen,
wat is er gebeurd?
Rett syndroom is het resultaat van een genetische verandering
(mutatie) op het X chromosoom. Mutaties komen bij iedereen,
meestal zonder gevolgen, voor maar met RS gebeurt er iets
bijzonders. De normale ontwikkeling van een aantal delen van
de hersenen, die sensorische, emotionele, motorische en
autonome functies aansturen, raakt verstoord.

Indien een genetische mutatie plaatsvindt
betekent dit dat ik het risico loop om nog
een kind met RS te krijgen?
Ondanks het feit dat RS wel een genetische ziekte is, is de kans
dat een volgend kind het ook ontwikkelt heel klein, minder dan
één procent. Dit betekent dat de mutatie in 99% van de gevallen
toeval is, eenmalig voorkomt en zich niet herhaalt.

Op welke leeftijd begint RS?
De leeftijd waarop de ziekte zich openbaart en de ernst van de symptomen zijn verschillend.
Een kind met RS wordt gezond geboren en ontwikkelt zich zonder problemen tot ongeveer 6 tot
18 maanden. Op dat moment wordt een stagnatie in het ontwikkelen van vaardigheden gezien.
Hierna volgt een periode van achteruitgang (regressie), wanneer zij niet meer in staat is om te
communiceren en haar handvaardigheid verliest. Kort hierna worden andere symptomen van de
ziekte zichtbaar, zoals de typische handbewegingen, loopstoornissen en vertraagde groei van het
hoofd. Het kan zijn dat epileptische aanvallen en ademhalingsmoeilijkheden optreden als het
meisje wakker is. Mogelijk maakt zij een periode door, waarin zij zich van iedereen terugtrekt en
alleen gelaten wil worden en ze prikkelbaar en huilerig is. De motorische stoornissen kunnen in de
loop der tijd toenemen terwijl andere symptomen verbeteren.

Na de geboorte van McKenna was ik alle pijn van de bevalling snel vergeten. Zij was zo
mooi en ook nog gezond. Alles was compleet – tien tenen en tien vingers. Ik vond haar zo
knap; ze kon al met vijf maanden mama en papa zeggen! Zij was wel redelijk passief. Zij
lachte veel en keek je recht in de ogen, maar zij probeerde nooit zichzelf omhoog te trekken in de box. Zij huilde nooit en omdraaien ging moeizaam. Ik maakte mij wel zorgen
maar mijn vriendinnen verzekerden mij dat ik overbezorgd was. Toen zij 13 maanden was
is zij uitvoerig getest en ze begon met fysiotherapie en logopedie. Toen zij 15 maanden
was kon zij nog niet zelfstandig staan maar zij was voortdurend bezig met dwangmatige
vingerbewegingen. Zij hield op met babbelen en maakte geen oogcontact meer. Zij kroop
wel tijdens de zomermaanden maar daarna niet meer. Zij keek ook niet meer in haar
boeken, een geliefde bezigheid van haar. Zij begon zichzelf op het hoofd te slaan. Zij
kreeg zowat alle onderzoeken die er zijn maar er werd niets gevonden. Haar EEG was niet
helemaal in orde. Later begon zij toch weer te babbelen en gericht naar ons te kijken. 왗
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Wat voor handicaps zou zij kunnen hebben?
De meest vervelende handicap die bij RS voorkomt is het onvermogen tot het uitvoeren van
gerichte handelingen (apraxie); een lichte vorm van apraxie noemt men dyspraxie. Apraxie
veroorzaakt problemen in alle lichaamsdelen, bijvoorbeeld in het oogcontact en de spraak.
Het meisje met RS is niet in staat om haar lichaam te laten doen wat zij zelf wil. Hierdoor wordt
het erg moeilijk om een goede inschatting van haar ontwikkelingsmogelijkheden te maken, vooral
omdat zij haar handen niet gericht kan gebruiken en niet kan praten. Haar mobiliteit kan vertraagd zijn, waardoor zij moeite heeft met kruipen en lopen.

Betekent dit verlies van vaardigheden dat RS een aandoening is,
die steeds verdere achteruitgang laat zien?
Tegenwoordig weet men dat RS een ontwikkelingsziekte is en niet een aandoening, die steeds
verdere achteruitgang laat zien. De verwachting is dat deze meisjes, mits er geen complicaties
optreden, volwassen kunnen worden.

Hoe vaak komt RS voor?
Vaak wordt in het begin een verkeerde diagnose gesteld, bijvoorbeeld autisme, spasticiteit of een
andere aspecifieke ontwikkelingsstoornis. Veel professionals zijn niet bekend met RS,
terwijl het toch over de hele wereld voorkomt bij 1:10.000 tot 1:23.000 van de levende vrouwelijke
geboorten. Hiermee komt het driemaal vaker voor dan bijvoorbeeld phenylketonuria (PKU-hielprik) waarop elke pasgeborende wordt gecontroleerd.

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

How is Rett syndrome diagnosed?
At this time there is no scientific test that will prove Rett syndrome, but we hope that one will
soon be available. The diagnosis is made after excluding other disorders which have ‘biological
markers.’Your daughter’s doctor will probably order one or more of the following tests to rule out
the possibility of a known neurometabolic or neurodegenerative disorder:
Blood: blood count, protein electrophoresis, electrolytes, creatinine, urea, liver enzymes, copper
ion, ceruloplasmin, plasma lactate and ammonium ion, proclatin, TSH, thyroid hormones,
chromosomes, DNA and DHPR.
Urine: mucopolysaccharides, oligosaccharides, organic-, and amino acids, monoamine metabolites.
Cerebrospinal Fluid (CSF): immunoelectrophoresis, monoamine metabolites, endorphins,
serotonin
Skin: Chromosomes (fibroblast cultivation), electron microscopy
X-Ray: CT scan of brain
Neurophysiological tests: EEG, evoked responses, EMG, NCV
Eyes: ERG, VER
Genetic and Genealogy: Study of family history

What disorders must be ruled out?
Other possible conditions which could look like RS must be ruled out. They include Angelman
syndrome (Happy Puppet Syndrome) and Prader-Willi syndrome, metabolic disorders such as OCT
deficiency, disorders of organic acids and amino acids; storage diseases, mitochondrial disorders,
and Batten Disease. While there are no scientific tests for them, autism and cerebral palsy are
often misdiagnosed.

How does RS differ from autism?
While RS occurs primarily in girls, autism occurs much more frequently in boys. In both conditions,
there is loss of speech and emotional contact. However, symptoms seen in RS and not in autism
include deceleration of the rate of head growth and loss of purposeful hand skills and mobility.
While hand ‘flapping’ is seen frequently in autism as visual stimulation, the wider range of
compulsive purposeless hand stereotypes common to RS are not seen in autism.
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The girl with RS almost always prefers people to objects, but the opposite, is seen in autism.
Unlike those with autism, the RS girl often enjoys affection. While girls with RS often have autistic
tendencies at an early age, these features decrease over time.

How is the RS diagnosis made?
Once other disorders have been ruled out, Rett syndrome can be considered. The diagnosis of RS
becomes a clinical one, based on signs and symptoms that you can observe. Your child’s doctor will
look carefully at her early growth and development and will evaluate her medical history and
physical and neurological status. In making the diagnosis, specialists rely on a RS Diagnostic Criteria
Worksheet, which has been developed by the world’s foremost authorities in RS. Your daughter
may fall into one of three categories:
Classic RS: those who meet the diagnostic criteria guidelines
Provisional RS: age 1 to 3, with some clinical evidence of RS, but not enough to meet the
diagnostic criteria
Atypical RS: those who do not meet all of the diagnostic criteria for classical RS. The diagnosis of
typical RS must include at least three of the primary criteria and five of the supportive criteria.
Atypical cases account for about 15 percent of the total of diagnosed cases.
Types of atypical RS include:
Congenital Onset RS: developmental delay is noticed shortly after birth and there is no early
normal development; or seizures begin before the regression period
Late Onset RS: signs are delayed beyond the typical 18 month onset, in some cases to 3 or 4 years
Preserved Speech and Hand Skills RS: milder, incomplete symptoms are seen, with age of onset at
3 to 4 years
Male RS: boys with RS may not conform to the same symptoms seen in girls. Researchers are now
investigating the possibility that boys with RS may have a more debilitating condition than girls
and thus are not yet recognized.

Amy is atypisch. Ze was vijf voordat ze de diagnose kreeg verstandelijk gehandicaptautistisch. Ik dacht altijd dat ze stil, klein en voorzichtig was in haar manier van doen.
Ze hield geen rammelaar vast, en greep niet naar dingen zoals mijn eerste kind deed.
Ze ‘speelde’ niet met dingen. Ze deed dingen pas als zij daar klaar voor was. Ze kon tot
tien tellen toen ze drie was. Ze kon met haar vingers knippen. Ze kon niet op een
driewieler rijden. Ze kon haar oudere broer stompen. Ze praatte niet veel maar had een
woordenschat die bij haar leeftijd paste. Ze was vier en ging naar de peuterspeelzaal toen
we weer naar haar ontwikkeling vroegen. Dat is de leeftijd waarop de meeste kinderen
vormen en kleuren enz. leren. Amy kon dat niet. Je kan dus zeggen dat ze op haar vijfde
stagneerde en dat toen het langzame handenwringen en de regressie begon. 왗

Wat zijn de diagnostische kenmerken van het Rett syndroom?
Hoe weet ik zeker dat zij het heeft?
De meeste ouders kennen hun dochter beter dan wie dan ook. Meestal hebben ze al vanaf de
eerste beschrijving door dat hun dochter het heeft. Artsen volgen de onderstaande diagnostische
criteria als een richtlijn bij het stellen van de diagnose.

Diagnostische kenmerken
Om de klinische diagnose RS te kunnen stellen moeten de volgende kenmerken aanwezig zijn:
Normale ontwikkeling tot 6 tot 18 maanden.
Normale hoofdomvang bij de geboorte met vertraagde groei
(vanaf drie maanden tot vier jaar).
Ernstige moeite met zich verbaal kunnen uitdrukken en verlies van gericht
handgebruik, waardoor inschatten van begrip en intelligentie moeilijk is.
Tijdens het wakker zijn constante dwangmatige handbewegingen bijv. wassen, wringen,
klappen, tikken, handen in de mond.

-
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Schokkende bewegingen van het lichaam en ledematen vooral wanneer zij van slag is.
Indien zij loopt is het looppatroon wankel en breedsporig, met stijve benen en op haar tenen.

Ondersteunende kenmerken
De hieronder genoemde symptomen zijn niet noodzakelijk om de klinische diagnose RS te kunnen
stellen maar kunnen wel voorkomen. Het zijn ook verschijnselen die zich vaak op latere leeftijd
ontwikkelen:
Ademhalingsproblemen zoals perioden van ademstilstand, hyperventilatie en lucht happen
wat tot opzwellen van de buik kan leiden.
EEG afwijkingen, vertraging van de normale geleiding, epileptische patronen en
verlies van normale slaappatronen.
Epileptische aanvallen.
Spierspanning, spasticiteit en gewrichtsvergroeiingen toenemend met leeftijd.
Scoliose.
Tandengeknars (bruxisme.)
Kleine voeten (in verhouding tot lichaamsgrootte).
Vertraagde groei.
Vermindering van lichaamsvet en spiermassa (overgewicht komt soms voor bij volwassenen}.
Abnormaal slaappatroon, prikkelbaarheid en onrust.
Moeilijkheden met kauwen en slikken.
Slechte bloedcirculatie in de benen; koude, blauwe voeten en benen.
Verminderde mobiliteit bij het ouder worden.
Obstipatie.
Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle boven genoemde symptomen bij elk meisje met
RS voorkomen en de mate waarin kan verschillen. Via de kinderneuroloog of kinderarts is een
genetisch onderzoek naar de aanwezigheid van de Rett mutatie aan te vragen. Bij ongeveer 85
tot 90% van de meisjes met de klinische diagnose Rett syndroom is de mutatie aantoonbaar.

-

Uitsluitingscriteria:
Elk van de hieronder volgende criteria sluit de diagnose Rett syndroom uit:
Vergroting van de organen of andere tekenen van een stofwisselingsziekte
Verminderd gezichtsvermogen door een stoornis van het netvlies of atrofie
(verschrompelen) van de optische zenuw
Microcefalie (abnormale kleinheid van het hoofd) bij de geboorte
De aanwezigheid van een bekende stofwisselingsziekte of andere erfelijke stoornis
Niet aangeboren hersenletsel na infectie of hersentrauma
Zichtbare groeivertraging tijdens de zwangerschap
Hersenletsel na de geboorte

-

Ik weet dat RS tussen 18 maanden tot twee jaar duidelijk zichtbaar moet zijn, maar vaak
weten we niet wat we moeten zien. Onze dochter was vanaf de geboorte ‘ anders’, maar
we dachten dat ze alleen rustig en lief was. Toen ze 18 maanden was namen we haar mee
naar de kinderarts en die zei dat ik een overbezorgde ouder was. Dat snoerde me een
tijdje de mond. Wij bleven denken dat Amy ‘ net op een iets ander muziekje danste’.
Toen ze vier jaar was, konden we niet langer ontkennen dat onze situatie anders was.
We hadden inmiddels een jongere dochter van twee jaar en ze was lichtjaren voor op Amy
in begrip en niet aangeleerde vaardigheden. Veel later, Amy was al 19, legden we haar
uitgebreide fotoalbum voor aan de onderzoekers. Zij wezen op tekenen van RS vanaf drie
maanden. In die foto’s zaten overal signalen, maar wij wisten niet waar we op moesten
letten. 왗
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Komt RS voor in alle etnische
groeperingen?
Ja, er is een studie in Texas gedaan waarbij het
duidelijk werd dat het syndroom net zo vaak bij
Afro-Amerikanen als bij Spaanse Amerikanen en
blanke Amerikanen voorkomt.

Wat zijn de verschillende fasen van RS
en wat betekent het allemaal?
De eerste fase begint ergens tussen 6 en 18 maanden. Vaak wordt deze eerst niet onderkend omdat
de symptomen net zijn begonnen en onduidelijk
zijn. De sluipende vertraging in de ontwikkeling valt
zowel ouders als artsen niet meteen op.
Het kind blijft nieuwe vaardigheden aanleren maar
wel in een langzamer tempo dan gezonde kinderen.
Haar ontwikkeling gaat steeds langzamer.
Deze fase kan een aantal maanden duren maar het kan ook langer dan een jaar zijn. Het kind verliest oogcontact en speelt niet graag meer. Vaak wordt zij aangeduid als een lieve baby, rustig en
stil. Belangrijke ontwikkelingen zoals zitten, kruipen en zich omhoog trekken worden vertraagd.
Haar gebrek aan belangstelling voor haar omgeving wordt steeds duidelijker en soms begint ze
ook handbewegingen te maken. De groei van het hoofd vertraagt enigszins maar niet altijd zo dat
het echt opvalt.

Het enig verschil tussen Megan en haar broer was de manier waarop zij speelden.
Meg liet alles over zich heen komen, terwijl Connor op alles af ging. Het was moeilijk
om het verschil te zien, maar het leek alsof Meg meer geneigd was om de dingen te
accepteren zoals zij waren. 왗

De tweede fase begint tussen één en vier jaar en duurt
weken en soms maanden. Tijdens deze fase is er een
opvallende achteruitgang van de ontwikkeling, met
regressie en verlies van aangeleerde vaardigheden.
Dit kan of langzaam of heel snel gaan. Dwangmatige
handbewegingen beginnen nu, vaak eerst als handmond bewegingen en klappen. Later gaan de bewegingen over in wringen en wassen. Deze bewegingen
stoppen tijdens de slaap. Vaak houdt het kind haar
handen achter haar rug of langs haar benen met
willekeurige bewegingen van aanraken, vasthouden en
loslaten. Ademhalingsmoeilijkheden komen voor met
perioden van niet ademhalen (apnea) en hyperventilatie
tezamen met een soort afwezigheid (vacant spells).
Blazen, uitblazen en spugen kunnen ook voorkomen
maar de ademhaling tijdens de slaap is normaal.
Sommige meisjes lijken autistisch te zijn met verlies van
sociale interactie en contact. Zij spelen niet meer.
Prikkelbaarheid en slaapstoornissen komen voor en
sommige meisjes hebben nachtelijke huil- of lachbuien.
Het looppatroon is onzeker en ongecoördineerd.
Zij kunnen moeite hebben om in beweging te komen.
Tandenknarsen komt veel voor. Verdere vertraging in
de groei van de hoofdomvang wordt nu wel duidelijk in
vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd.
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Meg liep toen zij 12 maanden was, net als haar broer. De regressie bij haar was heel
geleidelijk, vooral op het cognitieve gebied (haar leervermogen); later ging het sneller
toen zij lichamelijk achteruitging. Zij was een normaal kind tot ± 15 tot 18 maanden.
Zij kon ongeveer 15 woorden zeggen zoals mama en papa. Ik had steeds het gevoel dat
niet alles in orde was maar ik kon het niet uitleggen. In vergelijking met het kind van mijn
vriendin ontwikkelde zij zich anders. Motorische vaardigheden gingen goed, zelfs wat
voor op haar leeftijd. Toen zij achttien maanden was had zij bijna alle aangeleerde woorden verloren en maar een nieuw woord geleerd ‘luchtbelletjes’. De artsen waren er nog
steeds niet van overtuigd dat er iets aan de hand was. Volgens mij vond de cognitieve
regressie plaats tussen 18 en 30 maanden. Zij werd autistisch in die periode en helemaal
gek van kleuren. Wij vonden overal potlood vlekken. Met ± 32 maanden verloor zij haar
handvaardigheid en kon alleen maar met haar vingers rollen. Langzaam aan verloor zij het
gebruik van haar handen en kon niet meer goed lopen. Haar looppatroon werd stijf en
onzeker met een verhoogde spierspanning. Zij kon niet meer trappenlopen (intussen weer
wel). Toen zij vier jaar was kreeg ze last van epileptische aanvallen. 왗

De derde fase begint op twee- tot tienjarige leeftijd, aansluitend op de fase van snelle achteruitgang. Deze periode kan vele jaren duren. Er is geen regressie meer, zij wordt stabiel.
Apraxie, problemen met de motoriek, scoliose en epilepsie kunnen in deze periode verergeren.
Maar het gedrag verbetert in deze periode met minder prikkelbaarheid, huilbuien, minder
tekenen van autisme en meer gericht oogcontact. Zij lijkt beter bewust te zijn van haar omgeving en haar concentratie en communicatie vaardigheden gaan vooruit. Vele meisjes met RS
blijven in deze fase gedurende hun hele leven.

Ashley is in fase 3. Zij heeft geen eetstoornissen. Ik ben ontzettend blij met wat Ashley
vandaag wel kan doen. Zij gaat toch langzaam vooruit, vooral wat betreft het communiceren en het omgaan met prikkels uit haar omgeving. Zij kan nog lopen. Zij probeert je te
helpen bij het aankleden door haar armen omhoog te houden en in de mouwen te steken.
Zij probeert zelf te eten door het pakken van de lepel met eten, die in haar mond te doen,
dan te eten en de lepel terug te geven. Zij helpt haar glas vast te houden bij het drinken
en kan nog zelf naar toilet gaan. Het lijkt gewoon alsof zij er meer ‘bij’ is dan vroeger. 왗

De vierde fase begint na de leeftijd van tien jaar en wordt gekenmerkt door verminderde mobiliteit. Fase 4-A beschrijft de periode waarin het meisje ophoudt met lopen. Fase 4-B is voor meisjes
die nooit hebben gelopen. Tijdens deze periode vermindert de mobiliteit door spierzwakte, abnormale stijfheid, spasticiteit en scoliose. De voeten zijn vaak dik, koud en blauw. Desalniettemin is er
geen verdere achteruitgang van cognitieve en communicatieve vaardigheden. Emotioneel contact
en gericht oogcontact verbeteren. Dwangmatige handbewegingen verminderen of worden minder
hevig. De puberteit begint op de normale leeftijd. In het algemeen zien meisjes met RS er jonger
uit dan zij in werkelijkheid zijn.

Heather is 22. Haar oogcontact is in de loop der jaren verbeterd; in het begin maakte zij
nauwelijks contact, nu zoekt zij gericht oogcontact, vooral met mannen (flirten!).
Zij omhelst bekenden nu ook, iets wat zij vroeger nooit deed. Zij zoekt genegenheid,
maar alleen als zij het zelf wil. 왗
Als je jezelf aan haar opdringt, terwijl zij het niet wil, dan duwt zij je weg. Zij wil de bank
altijd voor zichzelf alleen en zorgt dat iedereen er vanaf geduwd wordt, zonder dat wij
het merken. Zij beweegt zich heel bewust en ik vraag mij af hoe zij het doet, omdat haar
gezichtsvermogen aan de omtrek duidelijk beter is dan het direct vooruitkijken. Wij zijn zo
blij met elke verbetering, hoe klein dan ook. 왘
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Het tonen van genegenheid, dat zij sinds twee of drie jaar doet, was onverwacht en zeer
welkom vooral omdat zij er zichtbaar plezier aan beleeft. 왗

Is het verloop van het Rett syndroom bij alle meisjes hetzelfde?
Nee. De fasen van RS zijn beschreven om het verloop van de ziekte beter te kunnen volgen, maar
het is van meisje tot meisje zeer verschillend. Ook de leeftijd bij aanvang en de ernst van de
symptomen kan sterk verschillen. Dat wil zeggen dat twee meisjes met RS van dezelfde leeftijd er
heel anders uit kunnen zien.

Katie is niet echt achteruitgegaan. Haar groei stagneerde. Zij leek op een baby van 18
maanden terwijl ik wel het gevoel had dat zij mij begreep. 왗

Is het mogelijk om de ernst van de
ziekte te voorspellen?
Zoals bij vele aandoeningen zijn er grote verschillen in
de mate van handicap. Het is erg moeilijk om te
voorspellen wat er gaat gebeuren bij elk individueel
kind. Sommige meisjes leren lopen volgens het
normale patroon, terwijl anderen zich erg laat
ontwikkelen of zelfs helemaal niet. Sommige meisjes
kunnen in het begin lopen maar verliezen deze
vaardigheid later, sommigen blijven lopen.
Weer anderen leren pas veel later lopen. Hetzelfde
geldt voor andere vaardigheden die aangeleerd
moeten worden.

Ik vind het wel spannend om te lezen over de vooruitgang die geboekt wordt bij Rett
meisjes van alle leeftijden. Toen ik voor het eerst besefte dat Leah Rett syndroom had, ze
was toen ongeveer twee jaar, voelde ik me dubbel gepakt. Het was al erg genoeg en dan
te realiseren dat het zelfs nog erger kon worden. Zij is nu vijf en ik zie alleen maar
verbeteringen, weliswaar kleine maar voor ons zijn zij erg ‘groot’. 왗

Wat zou zij wel kunnen doen op latere leeftijd?
Ondanks het feit dat het meisje met RS hulp nodig heeft bij alle activiteiten van het dagelijkse
leven, kan zij toch enige zelfstandigheid aanleren. De meeste meisjes kunnen zelf naar het toilet
gaan en kunnen zelf eten met aangepaste bestek. Sommige meisjes leren communiceren met
behulp van aanpassingen of computers. Ondanks hun handicaps kunnen vrouwen en meisjes met
RS van alles leren en van hun familie en vrienden genieten. Haar innemende persoonlijkheid zorgt
ervoor dat het meisje met RS altijd een plaats heeft in elke gemeenschap, zowel thuis als erbuiten.

Ik kon me niet voorstellen dat het omgaan met Rett zo moeilijk zou zijn en toch kan ik
Amelia niet missen. Ik vroeg een keer aan mijn man ‘Wat kan Amelia wel? Ik weet het
niet meer’. Don zei ‘Zij kan wel liefhebben’. Ik wist niet wat onvoorwaardelijke liefde
was totdat ik met het Rett syndroom in aanraking kwam. 왗
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Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

What causes RS?
It is now thought that RS is a genetic disorder of developmental arrest or failure of brain
maturation. This is thought to occur when subsets of neurons and their connections (synapses)
are disrupted during a very dynamic phase of brain development.
This deviation occurs in the first few months of life, when synapses are normally being overproduced, only to be ‘pruned’ later on to the normal adult number. In RS, these synapses appear
to be under produced, or possibly over pruned. Researchers are looking carefully at chromosomes
and candidate genes whose disturbance could be responsible for faulty maturation of the heart,
central nervous system and gastrointestinal tract, which all are affected in RS and could be the
result of this disruption.

What are researchers looking for?
Some experts feel that RS may have more than one cause, possibly two or three genetic sites
involving two or three biochemical errors. This would account for the varying levels of ability
seen in girls with RS, who may have different combinations of error. As an example, there are
three types of Down syndrome and autism is thought to represent at least ten different diseases.
Other experts feel that RS is a single gene disorder. With this view, the wide range of severity of
symptoms is explained by the differences in X-inactivation patterns in each child, which allows
them to ‘turn off’ the Rett gene in some of their cells. (More in Genetics)

What drugs have been tried?
L-Dopa is a synthetic form of dopamine. It has been found to improve rigidity during the motor
deterioration stage (4), but otherwise failed to provide improvement on a consistent basis.
Naltrexone (Revia®) is an opiate antagonist, used to alleviate the drug ‘high’ in addicts.
It was tried in RS due to the unusually high level of naturally-occurring opium-like brain chemicals
called endorphins in the spinal fluid of girls with RS, and their diminished response to pain.
The study was limited to the dose of 1 mg/kg/day and did not show dramatic results.
However, independent studies have shown that use of naltrexone in higher or lower doses may be
beneficial in controlling irregular breathing and seizures, and in alleviating screaming spells.
This may be due to the drug’s sedative effects. One negative aspect of the study was that
performance on the Bayley Scales of Infant Development was significantly worse during the
administration of the drug compared to placebo, also possibly due to its sedative effect.
Another negative side effect is loss of appetite.

My daughter has been on Naltrexone and has shown much improvement.
She has no more breathing abnormalities and her sweet little personality is
back, Plus she once again sleeps through the night. 왗

Bromocriptine (Parlodel®) is a drug which improves the functioning of the dopamine system
in the brain. One drug trial showed initial improvements in communication, decreased agitation
and reduced hand movements in the first phase; however, when the drug was stopped symptoms
reappeared, and the reintroduction of the drug did not bring back the initial improvements.
The drug was found to be most effective in those girls who had milder symptoms.

My daughter did nothing but sleep. She seemed ‘unresponsive’ to the world. When she
was put on Bromocriptine, she awakened so that others could see she really was
responding to her world. We went through a period following her pneumonia/septicemia
when her neurologist decided to switch to Permax®- and I celebrate the decision.
Mary has remained ambulatory and her affect is very evident. 왘
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I feel that since we have had these medications, Mary’s world has opened so that others
recognize her intelligence. She uses the IntroTalker, has shown artistic skills, demanded
adult books to read and is starting piano lessons – which she got so excited about when
I told her that she almost threw away her french fries. 왗

Tyrosine (dopamine and noradrenalin) and Tryptophan (serotonin) are amino acids, used to boost
neurotransmitter levels. The study showed no differences in clinical performance or EEG
patterns.
L-Carnitine is a derivative of the essential amino acid lysine, and is often found to be deficient in
those who take anticonvulsants. A single case report of one child indicated improvements in
language and awareness. However, the child reported was an atypical case of RS, and these results
have not been replicated. In another study of 35 girls, carnitine supplements (100 mg/kg/day) did
not lead to any major neurological improvements in the group as a whole.
However, approximately 75% of the families involved in the study reported subtle, but important
improvements to their quality Of life while on the drug, including increased alertness, increased
mobility, less daytime sleeping, increased energy, and improvement in constipation. Some parents
reported their daughtersaying a word for the first time in a number of years. L-carnitine has been
found beneficial in a large group of girls with RS to increase muscle mass. A beneficial side effect
is loose stools. Studies in a large cross-section of girls, with RS are currently underway.

Carnitine helped Amanda with fatigue and strength, although she could already stand and
walk, but not very well. It took about two to three months for the strength to build.
The fatigue got better right away. 왗
My 32 year old daughter has been taking L-carnitine for more than two years now, and we
wouldn’t be without it. It enables her to stay awake and alert longer. She can sit through
a two hour class awake and alert most times, although there are times when she zzzzs off
for awhile! Also she is basically awake in the afternoons now, whereas before she often
slept for two or three hours. And on some occasions has had enough energy to communicate a little in the afternoon, a feat that was previously only achievable in the morning. 왗
Danielle started taking only two one hour naps instead of sleeping all day. She was more
interested in her environment and even in food. Her O.T. and P.T. asked us what we were
doing different because Danielle was now trying to do stuff with assistance. She started
holding her bottle and over a three month period of time, started standing with assistance. Danielle is again making progress in developing new skills. Her vocalizations have
increased, she now stands holding onto the couch, and she holds herself up straighter
when sitting. Also, she reaches out to be picked up and is starting to use her hand to
activate toys. Best of all, she has gone from the second percentile in weight to the 30th
percentile in weight over the past 9 Months, is happy all of the time, and is better able to
fight off infections. Also, the carnitine seems to have decreased her problems with
constipation. Whether all of Danielle’s improvements are due to carnitine or the stage of
RS 1 don’t know but I would not consider taking her off of the medication at this time.
Two weeks after she started carnitine she became a different person. She now has great
eye contact, started to crawl much more, follows us from room to room, smiles and reacts
to others and her environment. 왗
Rae Anne had a severe carnitine deficiency. She was taken off the Depakot® and put on
Klonopin® and Carnitor® liquid. She has been seizure free since. It was suggested that
Rae’s body may not be producing carnitine naturally so the metabolic testing began. 왘
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Nothing metabolic was found to be wrong, which suggests that the Depakote® was the
cause. Rae Anne responds well to Carnitor®. She likes the taste, and she’s eating huge
amounts of food. She has gained 10 pounds since last summer. Her hair is healthy and
shiny and she’s been seizure free!. 왗
Danielle has been on carnitine for the past year. The improvements we have seen in her
during that time are increased attention span, decreased day time sleeping, more mobility
and acquisition of new skills, increased muscle tone, more vocalizations, weight gain,
decreased problems with constipation, and fewer seizures. After three months, she is
improving incredibly. Everyone who sees her comments on how good she looks and how
active she is. She used to lay on her stomach or back all day- She could roll, but never did
this to get anywhere. Now she is up on hands and knees rocking, or crawling on elbows or
chin and knees. She goes from lying to sitting frequently. She immediately turns to look at
you when you enter the room and tracks you as you cross the room. She has started saying
‘U-uhhh’ when she doesn’t want some thing and ‘U-huhhh’ when she does. We hear very
loudly the ‘U-uhhh’ for about 20 minutes every night now. She pouts and cries when my
husband leaves for work in the morning. She makes choices from three picture cards.
It could just be a new phase she’s in, but we think it is the Carnitor®. 왗

Wat is haar levensverwachting?
Omdat RS relatief weinig voorkomt is er weinig bekend over de prognose op langere termijn en de
levensverwachting. Veel meisjes met de diagnose RS zijn nog vrij jong. Het was vroeger moeilijk
om de diagnose bij oudere meisjes en vrouwen vast te stellen, omdat er onvoldoende gegevens
over hun kindertijd bekend waren. Inmiddels zijn er toch al flink wat vrouwen met Rett syndroom
bekend, die ouder zijn dan dertig jaar. De gemiddelde levensverwachting voor een meisje met RS
kan theoretisch gezien tussen 40 tot 60 jaar zijn. Maar er is nog steeds onvoldoende onderzoek in
de oudere leeftijdsgroep gedaan om een betrouwbare inschatting te kunnen maken. Hoewel deze
cijfers laten zien dat de levensverwachting voor meisjes met RS enigszins minder is dan in de bevolking in het algemeen, is het niet zo laag als bij andere neurologische aandoeningen.

Wat zijn de doodsoorzaken?
Het is belangrijk om te vermelden dat maar vijf procent van de meisjes, die bij de IRSA bekend
zijn, al overleden is. Dit betekent dat 95% nog in leven is. De meest genoemde doodsoorzaak is
die van ‘plotselinge dood’ of ‘dood door onbekende oorzaak’. Een onderliggende oorzaak zoals
infectie of acute trauma wordt niet gerapporteerd. Factoren die met het optrededn van een
plotselinge dood geassocieerd worden, zijn oncontroleerbare epileptische aanvallen, problemen
met slikken en verminderde mobiliteit. Behandelingen zoals fysio- en ergotherapie, de voedingstoestand of de huisvesting maakten geen verschil in het voorkomen van plotselinge dood. Het is
te hopen dat lopend onderzoek een beter zicht op risico factoren gaat geven. Longontsteking is
één van de doodsoorzaken die bekend is. Risico factoren gerelateerd aan longontsteking zijn
verminderde longfunctie veroorzaakt door scoliose en moeite met slikken. Andere doodsoorzaken
zijn ondervoeding, darmperforatie of een breuk, ongeluk of ziekte.

Kunnen we iets doen om antwoorden te vinden, als ze sterft?
Hoewel ze misschien een iets groter risico loopt op levensbedreigende gebeurtenissen als longontsteking, verstikking en epileptische aanvallen, zal uw dochter waarschijnlijk lang leven.
Allemaal kunnen we een ongeluk of één of ander ziekte krijgen. Iedereen gaat een keer dood.
Onderzoekers willen luisteren, leren en delen. U kunt meedoen aan onderzoeken die ons helpen
RS te begrijpen. Overweeg alstublieft ook deelname aan autopsie onderzoeken (lijkschouwing);
dit kán haar nalatenschap zijn en van onschatbare waarde voor duizenden gezinnen.

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen van morgen overschaduwen!
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Wat heeft onderzoek naar RS tot nu
toe opgeleverd?
Onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks het feit dat de hersenen 30% kleiner zijn dan
normaal, er geen duidelijke misvormingen, abnormaliteiten of infecties te zien zijn.Er is wel een
toename van de dichtheid van de neuronen waarneembaar, d.w.z. dat de cellen erg dicht op elkaar
zijn omdat de verbindingen tussen deze cellen onderontwikkeld zijn. In RS zijn de neuronen kleiner, met mindere vertakkingen. Dit fenomeen veroorzaakt stoornissen in bepaalde hersenfuncties
zoals het denken, het uitvoeren van handelingen en het voelen. De hoeveelheid synapsen (verbinding tussen de hersencellen onderling) is gehalveerd. Afwijkingen in verschillende onderdelen van
de hersenen kunnen de volgende klinische symptomen geven:
Frontale kwab: de bloedsomloop in de hersenen
lijkt verminderd vooral in de frontale gebieden.
Het is te vergelijken met de circulatie van een
kind van zeven weken. Dit gebied wordt meer
aangetast dan andere gebieden in de hersenen.
Het speelt een belangrijke rol bij stemming en
emotie.
Nucleus caudatus: kleiner dan normaal; nodig
voor cognitieve vaardigheden, bewustzijn en
gedrag.
Putamen: geen waarneembare veranderingen;
nodig voor bewegen.
Temporale kwab (limbisch systeem): geen
anatomische veranderingen; nodig voor
geheugen, leren, emotie en gedrag.
Cerebellum: vermindering van een aantal
celpopulaties; nodig voor evenwicht en balans.
Hippocampus: geen anatomische veranderingen
maar lijkt wel dunner; nodig voor het
verwerken van informatie.
Substantia nigra: duidelijke vermindering in aankleuring (pigment), melanine en afbraak van
cellen; nodig voor bewegen en beredeneren.
Medulla (hersenstam): duidelijke waarneming van onvolwassenheid van de hersenstam
geassocieerd met problemen met het autonome zenuwstelsel, bijv. slaperigheid, kwijlen,
ademhaling, hartslag, slikken, ontlasting, bloedsomloop in handen en voeten en verminderde
waarneming van pijnprikkels.
Neurotransmitters: verminderd, onder andere:
Dopamine – nodig voor bewegen en beredeneren,
Acetylcholine – nodig voor geheugen, cognitie, bewegingscontrole en
Glutamaat – nodig voor hersenplasticiteit en belangrijk bij insulten en celafbraak.

-

Wat heeft RS onderzoek ontdekt?
Vroeger werd gedacht dat RS een neurodegeneratieve aandoening was met een slechte prognose
en weinig kans op verbetering. Inmiddels is bekend dat RS een aandoening van stagnatie van de
ontwikkeling is. Het begint kort voor of na de geboorte in een periode waarin de belangrijkste
ontwikkelingen in de hersenen en synapsen plaatsvinden.

RS is een aandoening van stagnatie in de ontwikkeling
Ondersteunend klinisch bewijs
Vroege aanvang.
Normale hoofdomvang bij de geboorte.
Verminderde spiertonus.
Zwak huilen en verminderde zuigreflex.
Abnormale korte vierde teen.
Verbetering in het aanleren van nieuwe vaardigheden.

-
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Ondersteunend neurobiologisch bewijs
Kleine hersenen (12 tot 33% minder).
Geen misvormingen, demyelinisatie (proces waarbij de myelineschede van zenuwvezels
verdwijnt), ontsteking van steunweefsel in het centrale zenuwstelsel.
Aantasting van uitlopers van zenuwcellen, celdifferentiatie en
groei van neuronen.
Kleine neuronen met toename in densiteit (cell-packing), geen aantasting van celmigratie.
Dunnere hippocampus.
Belangrijke aantasting van de nucleus caudatus.
Verminderde melanine (pigment) in de substantia nigra.
Gebrek aan rijpe olfactorische neuronen (ruiken).

-

Ondersteunend immunochemisch bewijs
Vroeg cholinerg tekort veroorzaakt dendritische differentiatie.
Verminderde of afwezige MAP 2 in binnenste laag van de cortex.

-

Deze studies laten duidelijk zien dat RS geen degeneratieve aandoening is, zodat gerichte behandeling en therapieën ontwikkeld kunnen worden. Er wordt nu gespeculeerd dat de primaire
afwijking in het geleidingssysteem beïnvloed wordt door neurotrofische factoren (neurotrofisch:
met betrekking tot de voeding van het zenuwstelsel) die verantwoordelijk zijn voor de rijping van
het hart en het centrale zenuwstelsel. Deze neurotrofische factoren kunnen ook een rol spelen bij
veranderingen in het darmstelsel. Hopelijk leiden deze onderzoeken tot een betere kwaliteit van
leven voor meisjes met RS en het voorkomen van plotseling, onverklaarbaar overlijden.
Resultaten genetisch onderzoek
Omdat RS vooral bij meisjes voorkomt, had men het idee dat het een genetisch bepaalde ziekte
moest zijn. De mogelijke genen konden aanzienlijk worden ingeperkt, door onderzoek naar die
gevallen waar RS meer dan ééns in een familie voorkwam. Negen families zijn onderzocht:
1 moeder/dochter,
2 halfzussen met dezelfde moeder,
1 tante/nichtje,
4 keer twee zussen,
1 familie met drie zussen.
Symptomen van het autonome zenuwstelsel
Onrust, opgewondenheid.
Dyspraxie.
Langzaam reageren.
Slechte sensorische-motorische coördinatie.
Onregelmatige ademhaling.
Afwijkingen in verwijding of vernauwing van bloedvaten- blauwe handen en voeten.
Perioden van afwezigheid (vacant spells).
Obstipatie 90%.
Opgezette buik 50%.

-

Biochemische afwijkingen
Voorbijgaande verhoging van ammoniak in het bloed.
Verhoging van stoffen in het hersenweefsel met morfineachtige werking (beta-endorfinen).
Vermindering met leeftijd van dopamine en norepinefrine (hormonen met
vaatvernauwende werking) in hersen- en ruggenmergvloeistof (liquor).
Voorbijgaande verhoging van melkzuur in plasma en liquor.

-
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Afwijkingen met betrekking tot hart en vaten
Plotselinge dood met onbekende oorzaak, 25% van alle sterfgevallen.
Onderontwikkeling van het hartboezem- en kamer geleidingssysteem.

-

Voedingsstoornissen
Er zijn vele redenen waarom een kind niet groeit, vaak heeft het te maken met gebreken in
de voeding. Zonder extra voedingen stagneert de groei en gewicht van het meisje.
Het energiegebruik neemt niet toe bij onvrijwillige motoriek.
Er is een lage stofwisseling tijdens de slaap, vergelijkbaar met die van ondervoeding;
dit kan door extra voeding verholpen worden.
Verminderde lichaamsgrootte ondanks intensieve voedingsschema’s.
Er lijkt een verband te zijn tussen vermindering van de lichaamsgrootte en een toename
van oxidatie van aminozuur en van ureumklaring (ureum is een stikstofverbinding,
die ontstaat bij afbraak van eiwitten).
Voorlopige data laten zien dat de opname van calcium en vitamine D in de darmen normaal
is in meisjes met RS, ondanks een verminderde botdensiteit.
Een gestoorde mond/keelfunctie wordt bij alle meisjes met RS gezien en verstoorde
maag/slokdarm bewegingen bij 69%.
Stoornissen in de mond/keel functie worden door verminderde beweging van de tong,
onvoldoende doorslikken en verslikken van vocht en voedsel veroorzaakt.
Het onvermogen spontaan te bewegen (dysmotiliteit) van de slokdarm kenmerkt zich door
abnormale slikpatronen, vertraagde lediging van de slokdarm, gebrek aan spanning en reflux;
bij de maag heeft dit te maken met verminderde peristaltiek (voortduwende bewegingen) of
gebrek aan spanning van de maag.

-

Neurofysiologische kenmerken
Epileptische aanvallen komen veel voor. Uitgebreide EEG/video opnamen laten zien dat
meisjes met RS, in het algemeen, minder epileptische activiteit vertonen
dan wordt gerapporteerd.
Gebeurtenissen die als insulten gerapporteerd worden blijken op EEG niet als zodanig
geregistreerd te worden; bijv. trekkingen, draaien van het hoofd, staren, lachen, vergroting
van de pupillen, inhouden van de ademhaling en hyperventilatie.
Echte epileptische aanvallen worden daardoor niet altijd opgemerkt.
Verschillende typen van epileptische activiteit zijn bij meisjes met RS gerapporteerd,
zowel plaatselijke als algemene aanvallen.
Video/EEG monitoring kan nodig zijn om te helpen bepalen of anti-epileptica nodig zijn.

-

Neuropathologische kenmerken
De anatomische kenmerken zijn in RS uniek. Er is altijd sprake van verminderd hersengewicht.
Andere organen ontwikkelen zich normaal.
Het is niet aangetoond dat achteruitgang, ontsteking of bloedtekort een rol spelen in RS.
Het is niet aangetoond dat morfologische veranderingen in de hersenen met de tijd
toenemen. Dit wordt door MRI en EEG onderzoek bevestigd.
Omdat er geen aantoonbaar ziekteproces aanwezig is bij RS lijkt de beste hypothese te zijn
dat RS door een stagnatie in hersenontwikkeling veroorzaakt wordt. Golgi-onderzoek heeft
uitgewezen dat een stagnatie in de normale ontwikkeling van de hersenen ook de grootte van
de uitlopers van de zenuwcellen in bepaalde gebieden beïnvloedt, bijvoorbeeld in de
frontale motorische en emotionele gebieden van de hersenen.
Veranderingen in verschillende neurotransmitters treden op maar het is nog niet duidelijk dat
dit de oorzaak van de ziekte is. Problemen in de energiecentrale van de cel (mitochrondiale
ziekte) is dit een secundair effect?
Morfologisch onderzoek houdt zich momenteel bezig met het identificeren van mogelijke
gebreken in neurotrofische factoren die een rol zouden kunnen spelen in het ontwikkelen van
RS.

-

-
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Epidemiologie en overleving
De prevalentie van RS is één per 22.800
(0.44/10.000) meisjes in de leeftijd van 2 tot
18 jaar, zoals door de Texas Rett Syndrome Registry
is vastgesteld.
Het Rett syndroom komt in alle etnische
groeperingen voor.
Meisjes met RS hebben een 70% kans van
overleving bij de leeftijd van 35 jaar
(bij diepzwakzinnigen is de overlevingskans 27%).
De meerderheid van de sterfgevallen bij RS is
plotseling of zonder duidelijke oorzaak of
wordt door een longontsteking veroorzaakt.

-

De auteur is Dr. Bengt Hagberg en Alan Percy M.D.
zeer erkentelijk voor hun inbreng in dit hoofdstuk.
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Toelichting
Sommige delen van dit boek zijn niet vertaald. Daarvoor kunnen twee redenen zijn; het tekstgedeelte is
achterhaald of de behandelde onderwerpen zijn alleen op de situatie in Verenigde Staten van toepassing.
Omdat de auteur hechte aan een integrale weergave van dit boek zijn die stukken wel geplaatst maar
niet vertaald.Daar waar nodig wordt elk stuk onvertaalde tekst aan het eind van elk hoofdstuk voorzien
van een korte schets van de actuele situatie in Nederland en België.

Hoe wordt diagnose Rett syndroom gesteld
Vroeger gebeurde dit vooral door het uitsluiten van andere aandoeningen en oorzaken. Sinds het bekend
worden van de oorzaak van het syndroom is het echter in de meeste gevallen mogelijk het syndroom
door middel van genetisch onderzoek aan te tonen. De oorzaak van het syndroom zijn mutaties op het
MecP2 gen op het X-chromosoom (zie laatste pagina hoofdstuk 18 Genetica).
Het onderzoek is nog lastig doordat nog niet het hele gen ‘in kaart’ is gebracht. Soms is nog geen mutatie
te vinden. Globaal gezien komt het erop neer dat bij ongeveer 70 tot 80 procent van de meisjes met de
klassieke kenmerken van het Rett syndroom een mutatie in het MECP-2 gen aantoonbaar is. Wordt een
mutatie gevonden, dan is de diagnose Rett syndroom met zekerheid te stellen. In principe wordt daarna
ook het bloed van beide ouders onderzocht om te zien of bij een van hen dezelfde mutatie (als het ware
slapend) ook aanwezig is. Bij de meerderheid van de ouders is dit niet het geval. Dit geeft in ieder geval
naar deze ouders, hun andere kinderen en de rest van de familie de zekerheid dat het gaat om een ‘spontane’ mutatie.
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Hoofdstuk 2

Welkom in Rettland
‘Misschien wel een mooie plek om te bezoeken,
maar ik weet niet of ik daar zou willen wonen.’

In gezinnen waar het Rett syndroom voorkomt,
weet iedereen dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Het wordt een stuk moeilijker en in
sommige opzichten makkelijker, in ieder geval
wordt het anders. Wij worden veelvuldig uitgedaagd om in te spelen op onbekende situaties.
Maar deze moeilijkheden hebben een keerzijde;
wij ontdekken verborgen krachten in onszelf.
Wij worden er sterker en wijzer van, veel meer
dan wij zelf ooit dachten. Sommige mensen
denken dat de ziekte ons heeft uitgekozen
omdat wij bekwaam zijn in het omgaan met
alle moeilijkheden. Anderen denken dat het
toeval is geweest, dat het leven een grote
loterij is en weer anderen kunnen niet bevatten
hoe het mogelijk is dat dit ons is overkomen. Maar één ding is zeker, wij weten allemaal dat wij
niet bewust hebben gekozen om in Rettland te leven. Ik voelde me net als Dorothy in the Wizard
of Oz toen ik hoorde dat mijn kind gehandicapt was. Ik wist helemaal niet of ik hiermee om zou
kunnen gaan, of ik voldoende toegerust was voor die taak. Zoveel was onbekend en de functieomschrijving voor de baan, moeder met een gehandicapt kind, leek oneindig. En net als Dorothy
in Oz bevonden mijn man Scott en ik ons ook in een wereld, die voor ons volkomen anders was –
verwarrend, onveilig, beangstigend en vooral vreemd. Onze vrienden begrepen er niets van, wij
belandden in een wereld, die voor hen onbereikbaar en onbegrijpelijk is.
Hoe hebben wij gehoopt dat het allemaal een nare droom was. Toen wij erachter kwamen dat er
iets aan de hand was, gingen we door alle fasen van ontkenning, schuld, frustratie en boosheid.
Wij smeekten God om ons te helpen en tegelijkertijd vervloekten wij hem ook. Wij hebben allebei
veel gehuild, alleen en samen. Wij probeerden overal antwoorden te vinden en genezing voor
onze dochter te zoeken – wij wilden het allemaal weer goed maken. Wij moesten en zouden het
weer goed maken. Totdat wij erachter kwamen dat wij het niet meer terug konden draaien en
alleen ons zelf konden helpen door acceptatie. In dit vreemde land, Rettland, konden wij geen verkeersborden of richtingsaanwijzers vinden. Wij konden de taal die daar werd gesproken niet volgen. Wij kwamen woorden zoals elektro-encefalogram, scoliose en minst beperkende omgeving
tegen. Wij deden ons best het allemaal te begrijpen, maar wij waren vooral bezig met de vraag,
waarom wij? Rettland leek niet op andere landen die wij kenden. Ik geloof dat wij altijd naar de
makkelijke route terug zullen verlangen. Wij zijn toch een weinig gebruikte weg ingedraaid. Het
wegdek is slecht. Er is weinig verlichting. Er zijn vele gaten in de weg en er zijn vele bochten. Vaak
komen wij terecht op een doodlopende weg en dan moeten wij weer een andere weggetje zoeken. In Rettland is het vaak moeilijk om goed vooruit te komen – er zijn immers vele obstakels op
de weg. Wij hebben vooral veel tijd besteed aan de vraag hoe wij naar het begin terug zouden
kunnen keren, toen alles anders was. Wij dachten dat alles o.k. zou zijn als wij terug konden naar
de plaats waar alle anderen waren. Als wij de magische pil of therapie konden ontdekken, dan
konden wij ons weer veilig voelen. Wij hadden het gevoel dat als wij haar steeds nieuwe vaardigheden konden aanleren, alles weer normaal zou zijn, dat wij de weg konden oversteken terug
naar af. Er zijn niet zoveel andere reizigers op de wegen van Rettland. Daardoor is het makkelijk
om de weg kwijt te raken en moeilijk om de weg te vragen. Maar wij ontdekten dat we ons niet
verloren hoefden te blijven voelen. Al hebben wij deze weg niet gekozen, ieder van ons heeft de
mogelijkheid om te kiezen welke richting je inslaat.
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In feite geeft het je de mogelijkheid om jezelf te testen en erachter te komen wat je zo allemaal
wel kunt. Ondanks alle problemen weten wij nu dat wij veel geleerd hebben, in Rettland. Nu wij
eraan gewend zijn, is het niet eens een slechte plaats om te wonen. Wij doen geen moeite meer
om te proberen te ontsnappen. Wij hebben een paar goede vrienden leren kennen en wij hebben
nieuwe krachten in onszelf ontdekt. Wij hebben geleerd hoe wij in Rettland moeten leven en toen
wij weer thuis waren, wisten wij dat het leven niet meer hetzelfde zou zijn. Alles was o.k.
Wij ontdekten dat wij sterker, wijzer en dankbaarder waren geworden. We oordelen minder snel
en zijn meer bereid om alles te nemen zoals het komt.
Wij hebben onze eigen kaarten gemaakt voor de onontdekte gebieden in Rettland. Het is niet
makkelijk – wij leken soms wel ontdekkingsreizigers! Het ging allemaal niet zo snel maar we
hebben geleerd om een beetje vooruit te kijken en van het uitzicht op de weg te genieten.
Als we de gang erin hielden, haalden we het vanuit het dal naar de top, waar het uitzicht grandioos is. Wij leerden om de sterke punten van onze dochter te benadrukken en te genieten van haar
onschuld en onvoorwaardelijke liefde. Wij leerden genieten van alledaagse dingen die vaak voor
anderen onopgemerkt voorbij gaan. Wij konden lachen om situaties die voor anderen niet eens
komisch leken. Wij leerden geduldig te zijn en dankbaar voor alles wat zij ons gaf. Wij lieten de
boosheid achter ons en gebruikten die energie om betere therapieën voor haar te zoeken, om
alles over het Rettsyndroom te lezen en om anderen in een vergelijkbare situatie te helpen.
Wij lieten de frustratie van ‘geen genezing’ achter ons en gebruikten onze krachten om het
medisch wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te ondersteunen.
Soms benijden wij alsnog onze vrienden op de snelweg van het leven, maar wanneer wij zien
hoeveel dingen zij voor lief nemen, realiseren wij dat wij het niet zo slecht hebben. Het heeft
lang geduurd voordat wij onze weg in Rettland vonden. Wij hebben momenten van verdriet,
frustratie en van terugverlangen gekend. Het heeft vooral veel tijd gekost. Het klinkt als een
cliché, maar tijd is de grootste genezer. Iedereen heeft zijn eigen reisschema en routeplanning.
U wilt niet graag gaan zitten om af te wachten wanneer er genezing komt. Heel begrijpelijk, maar
neem de tijd, als u wilt, om deze richtlijnen van mensen, die dezelfde reis in Rettland hebben
gemaakt, te lezen. U zult merken dat u niet alleen bent.
Kathy Hunter

Geluk is een middel om mee te reizen, niet het eindpunt.
Roy Goodman

Leren groeien

Het groeiproces van Rett ouders en onze dochters doet veel pijn maar is ook waardevol.
Er wordt een extra dimensie aan ons karakter toegevoegd; wij worden sterker en leren
beter accepteren. Wij hebben onze harten geopend waardoor wij in staat zijn om alle
nodige zorg en liefde onvoorwaardelijk te geven. Onze geest is ruimer geworden. Wij zijn
gegroeid. Ik vind het gezond dat ieder van ons een meetlat heeft in dit groeiproces. Voor
mij is het een liedje. Jenn was de mooiste baby die ik ooit gezien had. Ik kon eindeloos
naar haar kijken, terwijl ik alle mooie dingen bedacht die wij samen zouden kunnen doen.
Het oude liedje van Joe Cocker gaf precies weer wat ik voelde. Ik zong het vaak voor mijn
dochter: ‘Jij bent zo mooi voor mij, jij bent zo mooi voor mij, kan jij het niet zien? jij bent
alles waarvan ik gedroomd heb, jij bent alles voor mij, jij bent zo mooi’. Maar toen het
syndroom zich openbaarde zong ik huilend. De teleurstelling was enorm – mijn hart brak.
Dit gevoel is vast en zeker voor jullie allemaal herkenbaar, het verlies en de pijn. Maar ik
bleef dit liedje voor Jenn zingen. Later kon ik het zingen zonder tranen, maar het was
alsof ik verdoofd was. Nog later merkte ik dat ik het weer met volle overtuiging kon
zingen. RS deed nog pijn maar Jenn blijft Jenn. Zij is de dochter die ik wilde hebben.
Zij is liefde zoals ik daarvoor niet kende. Haar geest is puur en vol onvoorwaardelijke
liefde. Ik ben daarvoor dankbaar. 왗
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Ik ben ook blij dat ik nu zo ver ben dat ik de ziekte geaccepteerd heb, dat ik het een
plaats in het leven heb gegeven en dat ik de ware schoonheid van mijn dochter onder
ogen zie. Ik ben niet meer bang, ik ben al ver in dit proces. Ik geloof dat wij nu op de
goede weg zijn en ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 왗

Welke kant moeten we op?
Iedere ouder maakt zijn/haar eigen keuzes, afhankelijk van omstandigheden, voorkeuren en
levensopvatting. Er zijn geen goede en slechte wegen – alleen maar verschillende mogelijkheden
om op hetzelfde punt uit te komen. Soms gaan wij niet eens allemaal in dezelfde richting! Onze
levensdoelen en dromen voor onze dochters kunnen heel uiteenlopend zijn. Onze verwachtingen
en de mogelijkheden om aan deze verwachtingen te voldoen zijn verschillend.
Wanneer wij een wegversperring tegenkomen, moeten wij onszelf de vraag stellen waar wij
naartoe willen en hoe wij daar dan kunnen komen. Wij worden tijdens de rit met vele keuzes
geconfronteerd: welke therapie is het beste, hoeveel en welke medicatie, moet er wel of niet
ingegrepen worden, moeten wij haar uit huis plaatsen, kunnen wij alleen met vakantie – en ga zo
door! Elk besluit gaat gepaard met een schuldgevoel. Het is onmogelijk om iedereen te allen tijde
tevreden te stellen. Onthoud dat wij niet meer dan ons best kunnen doen.
Af en toe zult u het gevoel hebben dat u van het ene probleem in het andere valt, dat u alleen
maar gaten in het wegdek tegenkomt. Het kan zijn dat u deze gaten kunt ontwijken door goed te
sturen. Rettland lijkt een hindernisbaan. Belangrijk is om niet te proberen alle hindernissen tegelijk te nemen kijk steeds vooruit en niet achteruit. Vergeet u niet, als u de eerste mijlpaal bereikt,
dat u deskundig bent in het omgaan met uw dochter en dat u het beste weet wat goed voor haar
is. Een goede professional erkent deze deskundigheid van de ouders. Geloof in uzelf en ga door!

Wij leren allemaal hiermee omgaan maar iedereen doet het op zijn/haar manier.
Maar wees overtuigd dat u wel verder komt. Ik kan u niet beloven dat het geen pijn doet
of dat het makkelijker zal worden. Anders wordt het, in ieder geval. En ik weet dat u de
moed zult vinden om verder te gaan. Geloof mij!. 왗

Voorbereiding voor de rit
Voordat u begint moet u nadenken waar u naartoe wilt en hoe u het beste daar kunt komen. Kijk
uit naar de wegwijzers en verkeersborden langs de weg. Zij zijn zowel geheugensteuntjes als waarschuwingen. Let onderweg op deze tekens en de diepere betekenis, die ze voor u kunnen hebben.

Voorrang verlenen
Onthoud de dingen die u wel en niet kunt veranderen. Accepteer dat sommige dingen niet te
veranderen zijn. U kunt uw huis, uw kapsel en uw baan veranderen maar u kunt het feit dat uw
dochter RS heeft niet veranderen. Soms helpt dit gebed:
‘God grant me the serenity to accept the things I cannot change.
Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference’
Verander de dingen die u wel kunt veranderen. U kunt zorgen voor goede artsen, leraren, therapeuten en spullen. U kunt ervoor zorgen dat u goede vrienden hebt die u ondersteunen. U kunt
lezen, anderen helpen en RS onderzoek ondersteunen. U kunt niet veranderen wat er gebeurd is.
U kunt alleen vandaag uw best doen, hopend op een betere toekomst.

Neem niet teveel bagage
Neem niet teveel bagage. Concentreer u op de belangrijke zaken. Het is volkomen begrijpelijk dat
u boos bent dat dit u getroffen heeft, maar boosheid en agressie wegen heel zwaar. Laat ze achter.
Een positieve houding is makkelijker te dragen. Als u een uitlaatklep voor uw boosheid zoekt, doe
iets positiefs – sporten, het van u afschrijven, met vrienden erover praten. Wanneer u boosheid in
u voelt opkomen, stel uzelf steeds de vraag of het zinvol is. Ga dan aan de gang met iets positiefs.
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Negatieve gevoelens horen erbij. Zij zijn niet te vermijden. U kunt niet verwachten
dat u altijd opgewekt en positief bent. De wet van emotionele keuzes schrijft voor
dat alle voorkomende gevoelens herkenbaar moeten zijn, maar wij moeten zelf
ervoor waken dat de negatieve niet overheersen.
Greg Anderson

Gevaarlijke bochten in de weg
Indien u goed voorbereid bent kunt u vele obstakels overwinnen. U kunt niet altijd zien dat er
gevaarlijke bochten zijn en u kunt ook niet zien wat er om de hoek op u wacht. Kijk goed vooruit,
klaar om af te remmen en houd de moed erin. Zorg dat u zoveel mogelijk over RS weet, zodat u
voorbereid bent op wat kan komen. Tenslotte moet u ook bedenken dat het niet altijd zo erg
uitpakt als u verwacht.

De wetenschappelijke artikelen stonden zo vol met sombere verhalen dat ik in het begin
veel moest huilen. Na een tijd ontmoette ik andere ouders en leerde ik alle dingen die
mijn dochter kon doen, en wat de andere meisjes konden doen. Dat hielp de pijn te
verzachten. Naarmate de tijd verstrijkt leer je je dochter te helpen en voor haar te
vechten. Misschien lijkt het nu nog niet zo maar je zult zien dat komt. Mijn dochter heeft
veel vaardigheden behouden, loopt goed. Dat zou ik vroeger nooit hebben gelooft. 왗

Lees de kaart
Als u op een voor u onbekende weg terechtkomt, is het raadzaam om te kijken of die weg al door
anderen in kaart gebracht is. Kijk in de bibliotheek voor verhalen van andere families die dezelfde
reis al gemaakt hebben. Word lid van het oudernetwerk, zodat u uw verhaal kwijt kunt, uw
ervaringen met anderen kunt delen en ideeën op kunt doen. Uw arts is een belangrijke bron van
informatie. Zorgt dat hij u voldoende uitleg geeft.

De weg vragen
Wees niet bang om de weg te vragen als u niet weet waar u bent of onzeker bent over de goede
richting. Stel uw vragen aan de deskundigen en aan andere ouders die al ervaringsdeskundigen
zijn. Uw kind heeft geen handleiding bij zich. Als u een vraag hebt, ook al vindt u het een beetje
dom, neemt u dan contact met ons op. Als wij het niet weten dan zorgen wij ervoor dat wij
iemand vinden die het wel weet.

Rij rustig
Probeer begrip op te brengen voor die mensen in uw omgeving die de makkelijkste route genomen hebben, de route die u eigenlijk wilde nemen. Zij kunnen uw problemen niet invoelen omdat
zij zich bevinden op de snelweg van het leven waar alles geruisloos verloopt. Vergeet niet dat u
ook niet zoveel begrip en compassie had voordat u met RS geconfronteerd werd. U hebt door het
contact met RS uw sensitiviteit ontwikkeld. Neem de tijd om RS aan uw vrienden uit te leggen,
maar verwacht niet dat zij u helemaal kunnen volgen. Uw wijsheid is met ervaring opgebouwd.

Ik begrijp wel dat men het moeilijk vindt om met Stefanie om te gaan. Ik denk dat zij
zoveel moeite met ons gezin hebben omdat zij zich realiseren dat dit hen ook kan overkomen. U wordt, met RS, met uw neus op het feit gedrukt, dat er geen garanties zijn in
het leven. Al doet u alles volgens ‘de regels’ toch kunt u een gehandicapt kind hebben. 왗
Ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal terugdenken aan de dagen voordat RS in ons
leven kwam. Ik was liefdevol en zorgzaam maar ik had geen idee wat het inhield om dag
in dag uit voor zo iemand te zorgen. Ik verwacht ook niet dat anderen dat begrip wel
hebben. U moet ermee leven om echt te weten wat het inhoudt. 왗
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Ik maak gebruik van de positieve dingen om anderen over de negatieve kant iets te
leren... ik wil graag dat zij mijn Briana zien, hoe normaal zij eruit ziet, hoe sprankelend
haar ogen zijn, hoe warm haar glimlach en hoe lief zij is...en tezamen met dit alles maak
ik hen bekend met onze dagelijkse routine. 왗

Omleiding
Wees voorbereid op routewijzigingen. Zorg dat u een alternatief bedacht hebt. Neem altijd de
nodige spullen mee, eten, luiers, muziek, alles wat helpt. Misschien dat u niet ver weg gaat, maar
u hebt het gevoel dat u voor een heel leger moet pakken. Bedenk wel dat het een kleine moeite is
als uw dochter hierdoor gerustgesteld wordt. Desalniettemin is het moeilijk om op alles voorbereid
te zijn, vooral op het emotionele vlak. Als u onthoudt dat routewijzigingen in uw leven onvermijdelijk zijn, dan zijn ze vaak minder ingrijpend. Wanneer u op onbekend terrein bent, probeer u
dan voor te stellen dat u spoedig weer op de juiste weg zult zijn. In Canada heet een omleiding
een tijdelijke afzetting. Probeer steeds te bedenken dat deze wegversperringen tijdelijk zijn.
Misschien dat u het schoolprogramma van uw dochter tijdelijk moet wijzigen, totdat u een betere
oplossing bedacht hebt. Misschien dat u verschillende medicijnen tegen epilepsie moet proberen
voordat u de goede voor uw dochter hebt gevonden. Houd de moed erin. Het lukt wel.

Wegwerkzaamheden
Soms hebben wij het gevoel dat wij steeds alles open moeten breken, doordat we steeds maar
weer dingen moeten uitleggen. Soms voelt u zich strijdlustig en op andere dagen zou u zich het
liefst terugtrekken. Die dagen zijn wel eens nodig om weer op sterkte te komen. Wees lief voor
uzelf. Als u tijd voor uzelf neemt dan bent u daarna beter in staat om door te gaan.

Bijna iedereen heeft werkzaamheden waarbij diverse vaardigheden worden gevraagd.
Op mijn werk ben ik adviseur, onderzoeker, schrijver, secretaresse, advocaat en pleitbezorger. Thuis ben ik echtgenote en moeder en heb ik nog meer belangrijke taken, dus
ook daar draag ik verschillende petten. Als ik mijn kleinkinderen bezoek ben ik vooral
oma. Ik probeer zoveel mogelijk één pet tegelijk te dragen. Maar zodra ik Stacie’s moeder
ben, heb ik een hoedendoos vol petten nodig. Vaak moet ik onderwijzer, therapeut,
psycholoog, voedingsdeskundige, advocaat, technisch specialist en verpleegster tegelijk
zijn. Dat is erg vermoeiend. Zo af en toe moet ik een paar petten kwijt. De onderwijzerspet stuurde ik naar school, samen met de therapeutenpet. Daar hebben ze goed getrainde
experts, die de petten prima passen. Ik krijg graag tips, maar laat het werkelijke onderricht voor de schooluren. Hierdoor houd ik meer tijd over voor mijn favoriete pet, de
liefdespet; dit is de mooiste én bruikbaarste van allemaal. 왗

Vaart minderen
Rettland lijkt soms op een racecircuit – de Rettrace. Loop niet vooruit op mogelijke problemen.
Misschien heeft uw dochter geen epilepsie, misschien hoeft zij niet aan haar scoliose geopereerd
te worden. Het is nuttig om op de hoogte te zijn van eventuele problemen, maar maak uzelf niet
onnodig ongerust. Als deze dingen wel optreden dan kan het zijn dat zij minder ernstig zijn of dat
er inmiddels een nieuwe behandeling voorhanden is. Op het moment dat u voelt dat u angstig
wordt over de toekomst, moet u bedenken wat u tot nu toe allemaal bereikt hebt. Als u rustig
rijdt, zijn de bochten minder scherp en hebt u er minder moeite mee. Neem niet teveel hooi op uw
vork, anders is uw tank sneller leeg.
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Het is niet de bedoeling dat wij al deze informatie tegelijk opnemen. Wij moeten het
stukje bij beetje laten bezinken. Maar ik wil benadrukken dat, ondanks de ziekte, uw lieve
dochter toch uw lieve dochter blijft. Zij houdt nog steeds van u – er is daarin niets
veranderd. En zij zal van u blijven houden. Zij gaat zich alleen anders ontwikkelen dan u
gedacht had. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Zij vergeeft u uw fouten. Zij herinnert u
er dagelijks aan dat u er niet alleen voor staat. Niemand is van het Rett syndroom
gecharmeerd, maar wij houden allemaal zielsveel van onze dochters. Deze liefde houdt
ons allemaal op de been. 왗

Deel het besturen
Het delen van alles maakt het leven makkelijker. Een partner kan niet altijd aanvoelen wat de
ander nodig heeft. U moet zelf ervoor zorgen dat u om hulp vraagt wanneer u het nodig heeft en
dat u hulp geeft als de ander het nodig heeft. Als een partner het gevoel heeft overbelast te zijn
kan er snel verontwaardiging en afstand tot elkaar ontstaan. Vaak verwerken beide partners het
verdriet op verschillende manieren. Moeders zijn geneigd om hun gevoel eruit te gooien, terwijl
vaders meer in zichzelf keren. Er is geen handboek voor het verwerken van verdriet. Soms is het
moeilijk om elkaar te begrijpen, maar het tonen van respect voor elkaar is heel belangrijk. Omdat
uw partner anders reageert dan u, betekent dat niet dat zijn pijn minder is. Iedereen verwerkt
verdriet op zijn eigen manier. Het komt vaak voor dat één ouder helemaal in het kind opgaat en
dat de andere zich terugtrekt. Dit kan tot onbegrip aan beide kanten leiden, die ene voelt zich in
de steek gelaten en de andere begrijpt niet dat er geen ruimte meer voor hem is. Soms heeft hij
het gevoel dat hij zijn kind kwijt geraakt is aan RS en straks zijn partner ook. Zorg dat u tijd voor
elkaar neemt om over uw gevoelens te praten. Uw kind heeft u hard nodig maar uw partner
ook – vooral nu, in deze periode. Samenwerking levert de beste gezinsharmonie op. Vergeet niet
dat uw kind een heel belangrijk deel van uw leven is, maar dat er ook meer is. U moet ervoor
zorgen dat u ook andere dingen onderneemt om de balans in uw leven te hervinden. RS is in staat
om u te slopen als u daar niet voor waakt. Het stelt u behoorlijk op de proef en put u helemaal
uit. U kunt beter omgaan met het dagelijks gevecht met RS als u ook andere interesses heeft.
Burnout ontstaat niet door drukte, maar door teveel van hetzelfde te doen.

Bespreek de route
Bespreek met uw partner de route die u gaat nemen, rekening houdend met het man-vrouw
verschil. Het is zo makkelijk om gewend te raken uw gevoelens te verbergen, soms om uw partner
te beschermen en soms om uzelf de pijn te besparen. Wij gaan er vaak vanuit dat onze partners
geen uitleg nodig hebben. Het kan zijn dat de ene wil praten, terwijl de andere er liever voor
wegloopt. Verwacht niet dat uw partner u altijd begrijpt. Verontwaardiging ontstaat omdat er
geen begrip voor elkaar is. Neem de tijd om uw gevoelens met uw partner door te spreken. Neem
de tijd om met elkaar te praten. In de VS is de gemiddelde tijd dat partners dagelijks echt met
elkaar praten minder dan twee minuten. Wij hebben het allemaal druk – misschien dat u een tijd
om te praten met elkaar moet afspreken. Bedenk wel dat u uw huis niet schoon kunt houden door
steeds alle stof onder het tapijt te vegen. Zorg dat u op tijd zaken bespreekbaar maakt voordat
het te laat is. Dit komt in elk huwelijk voor, maar met een gehandicapt kind erbij is het vaak nog
moeilijker.

Vraag hulp aan de wegenwacht
U zult ontdekken dat u veel mensen tegenkomt die u met uw dochter willen helpen, als u het aan
hen vraagt. En daar gaat het juist om. U moet bereid zijn om hulp te vragen, van familie, vrienden,
therapeuten, leraren enz. Sla hun hulp niet af – zij willen het graag doen, zij ontdekken de
schoonheid van uw kind en zij worden er zelf beter van. Laat hen hun gang gaan, tenzij u vindt
dat u moet ingrijpen. Zorg dat zij weten dat u vertrouwen in hen hebt. Verwacht niet dat zij alles
precies doen zoals u dat doet. Misschien dat uw kind er meer lol in heeft als zij even anders
behandeld wordt. Leer om hulp te vragen en het te accepteren.
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Ik had nooit enige hulp voor Jessica tot ik naar een bijeenkomst ging voor Rett ouders.
Daar kreeg ik adressen en telefoonnummers van verschillende bureaus voor ondersteuning. Ik nam contact op, zij kwamen en beoordeelden Jessica en gaven me twaalf uur per
week ondersteuning in de verzorging. Het eerste bureau stuurde steeds verschillende
mensen, dus ben ik van bureau veranderd. Ik gebruik de uren in intervallen van zes uur.
Ik krijg nu 50 uur per week professionele zorg en 20 uur extra voor ontspanning. Iedereen
die met Jessica werkt heb ik persoonlijk uitgekozen. Ik houd van mijn dochter, maar mijn
werk is een zegen, zowel financieel als mentaal. 왗

Doe spelletjes onderweg
Kijk naar de zonnige kant. Lach onderweg. Het maakt de reis korter en plezieriger. Humor kan je
soms door een moeilijke tijd helpen.

Onze zoon, Dean, wandelde eens met Stacie aan een tuigje; hierdoor liep ze beter, zonder
directe hulp en bleef ze op de stoep. Toen ze langs een groepje kinderen kwamen, stopten
die en staarden. Zonder zijn pas te vertragen deed Dean zijn ogen dicht en leunde wat
achteruit, terwijl hij zei: ‘je bent de beste blindengeleide hond die ik ooit gehad heb’. 왗
Aan al die liedjes, die ik als kind op kamp leerde, heb ik meer dan aan de wiskunde van de
middelbare school. Als Briana en Erica humeurig zijn begin ik deze liedjes te zingen en
alles verandert. Briana is een zegen, omdat ze ons leert dat eenvoud vaak het beste is. 왗

Neem een grote beurt
Niemand kan onbeperkt voor een ander zorgen, zonder een hoge prijs te betalen. Families zeggen
vaak dat verzorgers moeilijk te vinden zijn, en/of dat ze het niet kunnen betalen. Maar de waarheid is dat je of nu betaalt of later de rekening gepresenteerd krijgt. Als je nu betaalt kost het
je wat geld en kun je er even tussenuit. Als je later de rekening gepresenteerd krijgt kost het je
vaak je huwelijk of je gezondheid. Er even tussenuit kan een middag of avond per week zijn.
Zorg alleen dat je die tijd goed besteed aan jezelf en als je een partner hebt aan jullie relatie.

We hadden een oude verwaarloosde camper uit 1963, die troosteloos op de uitrit stond
met vier lege banden. Het was jeugdsentiment en Scott was er dol op. Ik plakte er een
sticker op met de tekst: ‘roest is mijn favoriete kleur’. Als ik uit het raam keek, herinnerde
ik me dat ik mezelf ook een tijd zo voelde, leeggelopen en ingestort. Ik had een lange lijst
met prioriteiten en helaas stond ik zelf onder aan de lijst. Ik wist dat alles op de lijst
belangrijk was, maar wat ik niet zag was dat ik alles beter kon doen als ik mezelf veel
hoger op de lijst zette. Als je dochter zoveel directe noden heeft, is het moeilijk die van
jezelf te zien. Het duurde jaren voor ik doorhad dat we ook tijd voor ons zelf moeten
maken. Dat is een van de belangrijkste dingen die we voor onze dochters kunnen doen,
want we functioneren beter wanneer we goed voor onszelf zorgen. 왗

Onthoud dat je nooit goed voor een ander kunt zijn, als je niet eerst goed voor jezelf bent. Laad
je batterij vaak op. Laat mensen je helpen. Als je het niet redt tot de volgende rustpauze, stap uit
en doe even iets voor jezelf. Het hoeft niet duur of lang te zijn. Zorg voor jezelf en de lange reis
gaat beter.
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Maak korte ritten
Wees in het begin voorzichtig – probeer niet al te grote stappen tegelijk te nemen. Een dag vooruit plannen is voldoende. RS is sowieso indrukwekkend. Als u probeert u op alles voor te bereiden
dan komt u niet verder. Onderbreek waar nodig uw reis in plaats van door te rijden zonder pauze.
Kleine stappen maken het leven aangenamer.

‘Ik probeer elke dag afzonderlijk te plannen,
maar de laatste tijd overvallen de dagen me’.

Rij voorzichtig (defensief)
Zorg dat u mensen om u heen heeft, die positief in het leven staan en wees beducht voor mensen
die er een andere levensfilosofie op nahouden. Uw dochter heeft vrienden nodig die in haar
geloven en haar accepteren zoals zij is. Haar leven wordt daardoor aangenamer en dat van u veel
makkelijker.

Hoe wij met andere mensen omgaan is zo bepalend voor onze kinderen. Ashley wordt
door onze vrienden en familie volledig geaccepteerd en daar ben ik blij om. Soms vergeten mensen haar te begroeten bij binnenkomst of weggaan. Omdat ik weet dat zij er
erg veel belang aan hecht, help ik ze herinneren. Wij hebben een heel leuk nichtje, dat
altijd deed alsof Ashley niets begreep. Toen zij vaker bij ons over de vloer kwam en Ashley
beter leerde kennen werd het anders. Nu zijn zij dikke vriendinnen en Jan heeft geleerd
dat Ashley wel alles volgt, maar niet altijd in staat is om dit te laten zien. Voor mij is het
een doel en een uitdaging om mensen te helpen Ashley te leren kennen en om haar lief te
hebben. 왗

Voorzichtig inhalen
Het is zo makkelijk om te beginnen met een behandeling die hoopvol lijkt. Wij zitten allemaal
op genezing te wachten. Bespreek nieuwe behandelmethodes met de deskundigen voordat u
eraan begint. Zoek andere families met soortelijke ervaringen om alles mee door te spreken.

Glimlach vriendelijk en zwaai naar anderen langs de weg
Wees geduldig met die mensen die niets van het Rett syndroom afweten. Probeer positief te
blijven en te bedenken dat de mensen die zo naar uw kind zitten te staren niet onaardig zijn,
maar nieuwsgierig. Er zijn wel ongevoelige mensen in de wereld, maar dat zijn er maar weinig.
Als u positief kunt blijven, dan gaat u steeds vooruit.

Ik zat eens met Stacie in een winkelcentrum, waar een oudere man van een afstand naar
ons bleef staren. Ik zei hardop tegen Stacie: ‘hij heeft waarschijnlijk nooit geleerd van zijn
moeder dat het onbeleefd is om naar iemand te staren’. Toen dat nog niet hielp wierp ik
hem een gemene blik toe. Hij stond op en kwam naar ons toe. ‘Het spijt me als u dacht
dat ik u aanstaarde. Ik heb zelf net zo’n kleindochter en ik bewonder de manier waarop u
met haar communiceert’. Als hij dat niet was komen vertellen had ik tot op de dag van
vandaag verteld over die gemene, oude man in het winkelcentrum. In plaats daarvan vertel ik nu dat een lieve oude man zo door Stacie werd geraakt, dat hij tranen in zijn ogen
had. Dat gebeurt misschien vaker. Ik betrap mijzelf er ook op dat ik gehandicapte kinderen observeer en let op tekenen van RS. Of ik kijk naar hun rolstoel, of hij praktisch en
comfortabel is. Of, net als die oude man, bewonder ik de ouders of ben ik gewoon
geïnteresseerd in het kind. 왗
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Als mensen naar Mary staren trek ik me daar weinig van aan. Toch heb ik me wel eens
opgelaten gevoeld, als ze in een stille kerk luid begon te zingen. Nu moet ik er om lachen
en dank ik God dat ze het naar haar zin heeft. Ik ben altijd blij als mensen interesse tonen.
Dan kan ik wat vertellen over mijn geweldige dochter en het Rett syndroom. Mensen
kijken puur uit nieuwsgierigheid en ik kan me dat goed voorstellen. Ik ben zelf ook
nieuwsgierig en wil altijd alles weten. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind, de enkele
keer dat ik een gehandicapt kind zag, me van alles afvroeg: ‘hoe strikken ze hun schoenen
en hoe gaan ze de trap op en af in hun rolstoel?’ Ik herinner me ook dat men dat tegen
me zei: ‘niet staren, dat is niet beleefd’. Maar dit staren is niet uit boosheid of onvrede,
het is kijken, vol vragen. 왗
Ik ben bevallen van Josie in de tijd dat velen van mijn vriendenkring kinderen kregen.
Wat een gelukkige tijd. Iedereen had een kind dat zich normaal ontwikkelde. Ik weet dat
zij het allemaal erg moeilijk vonden toen zij van Josie wisten, maar iedereen ging er
anders mee om. Een vriend waarmee we regelmatig naar de dierentuin gingen, hield op
ons te bellen. Ik zie hem nog regelmatig, maar hij vraagt nooit hoe het met Josie is.
Hij heeft sindsdien nog een kind gekregen en ik vraag regelmatig hoe het met ze is.
Andere vrienden vragen wel naar haar en vinden het niet zo moeilijk om erover te
praten. 왗
Ik denk dat één van de redenen dat sommige mensen ons vermijden, is dat zij het moeilijk
vinden dat hun kinderen normaal zijn en dat zij niet de pijn en verdriet met hun kinderen
hebben die wij wel hebben. Zij voelen zich ongemakkelijk en weten niet wat zij moeten
zeggen. Ik wou dat ik ze duidelijk konden maken dat zij ongelijk hebben. Aardige woorden helpen altijd. Vriendschap voorkomt onze isolatie. 왗

Pas op voor meerijdende passagiers
Soms moet u luisteren naar de welgemeende adviezen van mensen die nooit in Rettland geweest
zijn. U bent gedwongen naar hun oplossingen te luisteren terwijl u weet dat zij geen verstand van
zaken hebben. Zij doen het wel uit goede wil. Onthoud dat u het beste weet wat uw dochter
nodig heeft en wees desnoods bereid om dit ook nog te vertellen!

Soms als er aan mij gevraagd wordt hoe het met mij gaat, vertel ik de waarheid, ik lieg
niet. Mijn dochter heeft mij geleerd om mijzelf te zijn. Sommige mensen neigen om de
realiteit te ontlopen. Ik heb geleerd dat het o.k. is om te laten weten als het niet goed
gaat, maar te genieten van de momenten wanneer het wel goed gaat. 왗

Geniet van de reis
Vermijdt de vraag ‘zijn wij er al?’ Volgens mij komen wij nooit aan. Wij kunnen altijd andere
wegen ontdekken om te leren en te groeien. Het gaat veel makkelijker als wij van het landschap
langs de weg genieten in plaats van steeds bezig te zijn met de eindbestemming. Indien wij steeds
zorgen over morgen maken, genieten wij niet van vandaag. De meeste mensen begrijpen dit
concept niet, totdat zij dezelfde uitdaging moeten aangaan. Je leert alles relativeren. Ieder
van ons zou alles geven om dochters te hebben die met ons praten en naast ons lopen – iets wat
voor de meeste mensen vanzelfsprekend is. De weg is lang en zwaar maar het omhoog klimmen
leert ons alle kleine dingen in het leven waarderen.

Geluk zit in ons. Het is niet wát ons overkomt, maar hoe wij ermee omgaan.
Onze instelling is ons meest waardevol bezit.
Robert Schuller
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Kijk in de achteruitkijkspiegel
Wanneer u moeite hebt om omhoog te kijken, kijkt u dan achteruit om te zien waar u al geweest
bent en wat u en anderen al gedaan hebben. Kijk om u heen naar alles wat er al gebeurd is, zelfs
de meest onmogelijke dingen. Houdt dit alles voor ogen.

Als ouders van een jonger kind, hebben wij het wat makkelijker, dankzij al het werk van
ouders die voor ons geweest zijn. Wij werden naar Early Intervention Services doorverwezen en hebben hier al jaren veel voordeel van. Naomi heeft een geweldige verpleegkundige die echt het beste uit haar weet te halen. Ik weet dat wij veel geluk hebben gehad.
Maar ik ben er van overtuigd dat overal vooruitgang geboekt wordt, desnoods in kleine
stappen. Er zijn vele hulpdiensten. Het publiek begint te wennen aan de deelname van
gehandicapten in de maatschappij. Dit alles is vooruitgang, een positieve beweging. Elke
tegenslag en teleurstelling doet pijn maar elke overwinning versterkt u om door te gaan,
vooral wanneer u bedenkt wat u al overwonnen hebt. Het maakt het ook makkelijker als u
bedenkt dat anderen dezelfde weg ook zullen nemen en dat zij misschien geholpen worden door wat u al meegemaakt heeft. 왗

Zorg dat uw verzekering in orde is
Er zijn geen garanties in het leven. Het kan zijn dat het Rett syndroom niet het ergste is dat u in
uw leven tegenkomt. Zelfs in ‘normale’ families vinden ongewone dingen plaats – ziekte, drugs,
financiële zorgen, relatie problemen. Geen familie is immuun voor pijn en verdriet. Bedenk dat de
meesten van ons ergens in onze levens problemen tegenkomen. Problemen van anderen zijn misschien minder zichtbaar maar niet minder aanwezig. U hebt geen schuld aan RS. Niemand neemt u
dit kwalijk. Kijkt u naar de goede dingen. U bent door RS van een aantal mooie dingen verzekerd,
onvoorwaardelijke liefde en de kunst om alles te relativeren.

Mijn dochter Amy heeft een nichtje dat drie maanden ouder is. Ik vond het zo moeilijk om
Monique normaal te zien ontwikkelen terwijl Amy eigenlijk helemaal niet ontwikkelde.
Ik had slapeloze nachten terwijl ik probeerde te bedenken wat ik tijdens de zwangerschap
en bevalling fout zou kunnen hebben gedaan. Had ik de verkeerde pillen geslikt? Was het
de wijn die ik gedronken had tijdens een huwelijksreceptie (in de dagen voordat het
gevaar van alcohol bekend werd). Was ik verkouden geweest? Ik had wel griep tijdens de
zevende maand van mijn zwangerschap gehad. Nu, 28 jaren later, ben ik daar nog steeds
mee bezig, om mijzelf de schuld te geven van de ziekte van Amy. 왗

Aankomst – ongeschonden
Onze reis begint in een plaats die Verlies heet. Wij kunnen
ook terecht komen in plaatsen zoals Shock en Ontkenning,
waar wij volkomen gevoelloos worden. Later doen wij Angst,
Schuld, Boosheid en Depressie aan. Misschien blijven wij een
tijdje hier hangen. Anderen die ons voor zijn gegaan weten
dat wij wel verder zullen gaan, naar Begrip en Acceptatie.
Maar wij moeten onthouden dat wij allemaal verschillende
snelheden hanteren en dat wij allemaal elke plaats moeten
bezoeken, als onderdeel van het genezingsproces. In het
begin is dit niet altijd duidelijk maar wij groeien met elke
stap. Na een reis door Rettland leren wij dat hard werken
veel geluk kan brengen en dat na regen zonneschijn komt.
Wij leren de kleinste dingen waarderen. Wij worden allemaal
anders door onze ervaring met RS, toch zijn wij veelal dezelfde mensen. Wij leren prioriteiten in onze levens te stellen en
met kleine dingen gelukkig te zijn. Wij worden sterker.
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Wij leren geduld, wijsheid, moed en sterkte. In het leslokaal van het leven zijn onze dochters de
leraressen en niet de studenten. Zij geven de echte lessen en nemen de examens af. Zij zijn veel
moediger, veel sterker en geduldiger dan wij ooit kunnen zijn. God meet de goedheid van een persoon via het hart en niet de hersenen. De ogen van onze dochters spreken boekdelen en laten
onvoorwaardelijke liefde doorschijnen. Soms zijn deze ogen boos, vol tranen van frustratie en wijdopen van nieuwsgierigheid. Zij worden helderder van enthousiasme en kleiner door teleurstelling. Hun ogen spreken de taal die niet uit hun mond kan komen. Wij kunnen ontelbare schatten
ontdekken tijdens onze reis met hen, mits wij de tijd nemen om soms langs de weg te stoppen.

Wij lachen, wij huilen en soms schreeuwen wij, maar uiteindelijk trekken wij samen op om
te zorgen dat de klus geklaard wordt. Het is zware arbeid, maar de glimlach van onze
dochter maakt veel goed. Zij heeft ons veel geleerd, geduld, begrip, maar bovenal liefde
en genegenheid. 왗

Het ongelofelijke is dat wij dagelijks kunnen kiezen hoe wij de dag tegemoet
zullen treden. Wij kunnen het verleden niet terug draaien – wij kunnen
mensen ook niet veranderen. Wij kunnen het onvermijdelijke niet ontlopen.
Maar wij kunnen onze houding in het leven wel bepalen –
ik geloof dat het leven voor 10% bestaat uit wat ons overkomt en
voor 90% hoe we er op reageren. Voor u is het ook zo – u bent zelf
verantwoordelijk voor uw eigen houding in het leven.
Charles Swindoll

Mijn perspectief is anders omdat mijn dochter geadopteerd is. Ik geloof niet dat RS ons
leven bepaalt, maar het is hierdoor wel veranderd. Wij hebben gekozen voor ons gezinsleven zoals het is, maar is het niet zo dat wij allemaal dagelijks vele keuzes maken? Wij kiezen om nog een kind te nemen of van baan te veranderen. Onze levens worden door deze
keuzes ook beïnvloed. Soms is het positief, soms wordt het een stuk moeilijker. Kristas was
één van onze meest geslaagde keuzes, alleen soms vraag ik mij af hoe het leven uit zou
zien als zij er niet was. Maar ik vraag mij ook af hoe het zou zijn zonder mijn zoontje van
twee – een stuk rustiger in ieder geval! Maar ik zou ze voor geen goud willen missen.
Natuurlijk word ik soms moe of raak ik gefrustreerd, maar een glimlach van de kinderen
maakt alles weer goed. 왗
We zijn gegroeid in ons leven, voorbij 'Fase 1 van leven met Mary'. In het begin voelden
we ons alsof we aan het verdrinken waren; we moesten vechten om het gezin bij elkaar te
houden, we moesten leren met RS om te gaan, we waren verdrietig, verward en boos.
Inmiddels zijn we in fase 2, waarbij we meer met Mary zelf bezig zijn en minder met het
Rett syndroom. We hebben nu hoop, we hebben dromen. We hebben de energie ontdekt
die nodig is om je dromen te kunnen realiseren. 왗

De bocht in de weg betekent niet einde van de weg.
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Life is a tug of war
Life can seem ungrateful - and not always kind...
Life can pull at your heartstrings - and play with your mind...
Life can be blissful - and happy and free...
Life can put beauty - in the things that you see...
Life can place challenges - right at your feet...
Life can make good - of the hardships we meet...
Life can overwhelm you - and make your head spin...
Life can reward those - determined to win...
Life can be hurtful - and not always fair...
Life can surround you - with people who care...
Life clearly does offer - its Up and its Downs...
Life’s days can bring you - both smiles and frowns...
Life teaches us to take - the good with the bad...
Life is a mixture - of happy and sad...
So...
Take the Life that you have - and give it your best...
Think positive, be happy - let God do the rest...
Take the challenges that life - has laid at your feet...
Take pride and be thankful - for each one you meet...
To yourself give forgiveness - if you stumble and fall...
Take each day that is dealt you - and give it your all...
Take the love that you’re given - and return it with care...
Have faith that when needed - it will always be there...
Take time to find beauty - in the things that you see...
Take life’s simple pleasures - let them set your heart free...
The idea here is simply - to even the score...
As you are met and faced with - Life’s no tug of War
Author Unknown
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Hoofdstuk 3

Het Gezin
Gewone liefde... bijzondere liefde

De meeste vrouwen worden per ongeluk
moeder, sommige uit bewuste keuze, een
paar door druk van de omgeving en paar uit
gewoonte. Dit jaar zullen meer dan 100.000
vrouwen moeder van een gehandicapt kind
worden. Heb je je ooit afgevraagd hoe de
moeders van gehandicapte kinderen worden
uitgekozen? Ik zie God voor me die zweeft
boven de aarde terwijl Hij zijn instrumenten
voor de voortplanting met veel zorg
selecteerd. Terwijl Hij de aarde observeert,
dicteert Hij zijn engelen aantekeningen in
een enorm boek ‘Armstrong, Beth, zoon,
beschermheilige, Matthew. Forrest, Majorie,
dochter, beschermheilige, Cecilia.
Rudledge, Carrie, tweeling, beschermheilige... geef haar Gerard. Hij is gewend aan godslastering’.
Als laatste geeft Hij een naam door aan een engel en glimlacht, ‘geef haar een gehandicapt kind’.
De engel is nieuwsgierig. ‘Waarom aan haar God? Ze is zo gelukkig’. Precies glimlacht God. ‘Zou ik
een gehandicapt kind moeten geven aan een moeder die niet weet te lachen?’ ‘Dat zou wreed
zijn’. ‘Maar heeft ze genoeg geduld?’ vraagt de engel. ‘Ik wil niet dat ze teveel geduld heeft
anders zou ze kunnen verdrinken in een zee van zelfmedelijden en wanhoop. Als de schok en verontwaardiging minder worden, kan ze het aan. Ik heb haar vandaag bekeken. Zij heeft het zelfbewustzijn en de onafhankelijkheid die zo zeldzaam en zo noodzakelijk zijn in een moeder. Weet je
het kind dat ik haar ga geven leeft in haar eigen wereld. Zij moet ervoor zorgen dat zij in de hare
zal gaan leven en dat zal niet makkelijk zijn’. ‘Maar Heer ik denk dat zij niet eens in u gelooft’.
‘Dat is niet belangrijk dat kan ik oplossen. Zij is perfect. Ze is net egoïstisch genoeg’. De engel hapt
naar lucht, ‘egoïstisch genoeg? is dat een deugd?’ God knikt. ‘Als ze zich niet af en toe los van het
kind kan maken zal ze het niet redden. Ja, hier is een vrouw die ik zal zegenen met een minder
dan perfect kind, ze weet het nog niet maar ze is te benijden. Ze zal een gesproken woord nooit
vanzelfsprekend vinden, ze zal geen stap gewoon vinden. Als haar kind voor het eerst mamma
zegt zal ze weten aanwezig te zijn bij een wonder. Als ze een boom of een zonsondergang
beschrijft aan een blind kind zal ze beter kijken dan menigeen in mijn schepping. Ik zal haar toestaan de dingen die ik zie duidelijk te zien... onwetendheid, wreedheid, vooroordeel... en het haar
mogelijk maken daar boven uit te stijgen. Ze zal nooit alleen zijn. Ik zal elke minuut van elke dag
van haar leven aan haar zijde zijn, omdat ze mijn werk doet’. ‘En wat doen we met de beschermheilige?’ vraagt de engel, zijn pen de aanslag. God glimlacht. ‘Een spiegel is voldoende’
Erma Bombeck
Elk gezin heeft een eigen Rettland verhaal. Elk gezin leert omgaan met de ziekte en met hun
eigen emoties. Elk gezin doorloopt dezelfde fasen op weg naar acceptatie. Het klinkt banaal om
het zeggen, maar tijd helpt vele dingen genezen.

‘Vriendschap ontstaat op het moment dat iemand tegen een ander zegt
‘U ook? Ik dacht dat ik de enige was.’
C.S. Lewis
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Succesverhalen

Toen ons de diagnose verteld werd, veranderde er niets maar wij konden Brittany wel
beter begrijpen. Alles viel op zijn plaats. Maar wij blijven met een aantal onbeantwoorde
vragen rondlopen. Rett syndroom is een ziekte vol mysterie. Maar ik weet wel zeker dat
ons leven met Brittany veel waardevoller is. U zou ook voor haar vallen als u haar glimlach
en haar ogen kon zien. Zo weet zij goed met ons te communiceren. Ik ben zo trots op
haar. Zij zorgt ervoor dat ik met beide voeten op de grond blijf. Als ik te druk ben, zorgt
zij ervoor dat ik de tijd neem om van de belangrijke dingen in het leven te genieten, om
rustig te worden, haar een verhaal voor te lezen of met haar te knuffelen. De diagnose RS
heeft mijn leven een heel andere wending gegeven. 왗
Toen Ann vier was dacht één van haar leraren op school dat zij misschien Rett zou kunnen
hebben. Wij kregen hierover informatie. Bij de eerste evaluatie bleek zij onvoldoende
autistische symptomen te hebben, om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Ik was
uiteraard, na het lezen van die vreselijke informatie, erg opgelucht. Toen zij elf werd,
begon de discussie opnieuw. Ik ben meteen met haar naar de neuroloog geweest, maar
die stelde voor om een tweede onderzoek te laten doen omdat hij geen zekerheid over de
diagnose kon geven. Na verder praten met de neuroloog besloot ik om zijn advies niet op
te volgen omdat er toch niet veel aan te doen was. Volgens mij heet dit ontkenning. Later
vertelde de karateleraar van mijn zoon dat hij een oudere zus had, met Rett syndroom.
Ik was stom verbaasd. Toen ontdekte ik de IRSA en het was net alsof ik het verhaal van
Ann opnieuw beleefde. Zij is nu 15 en wij hebben de diagnose nu geaccepteerd. 왗
Ik schaam mij er voor dat ik de naam van de arts die de diagnose bij Sarah stelde ben
vergeten. Ik heb er moeite mee met hoe het bij ons is gegaan. Wij hadden maar twee
afspraken. De eerste afspraak was toen Sarah ongeveer 18 maanden was. Ik wist al bij de
geboorte dat er iets met haar aan de hand was. Er was niets aan haar te zien, maar een
moeder voelt dit instinctief. Met tien maanden ben ik met haar naar de dokter geweest
omdat zij haar benen niet gebruikte. Zij kon niet op haar benen staan en deed ook geen
pogingen om zichzelf op te trekken. De verschillende onderzoeken leverden niets op. Zij
kreeg de diagnose ‘ontwikkelingsstoornis‘ en kreeg aangepaste begeleiding. Uiteindelijk
leerde zij wel om te kruipen. Omdat ik geen antwoord op mijn vragen kreeg heb ik een
afspraak in het kinderziekenhuis gemaakt. Daar onderging zij allerlei onderzoeken.
De diagnose Rett syndroom werd niet meteen gesteld maar de arts noemde het wel.
Wij kregen geen informatie van hem, alleen de mededeling dat Rett gepaard gaat met
een belangrijk verlies van aangeleerde vaardigheden. Ik was er op dat moment niet zeker
van. Zes maanden later zijn wij terug gegaan. Toen was zij al druk bezig met handenklappen. Nu stelde de arts de diagnose Rett syndroom vast. Hij gaf ons een aantal medische
artikelen om te lezen en de consultatie was ten einde! Ik zal nooit vergeten dat ik die
afschuwelijke artikelen nog in het ziekenhuis heb zitten lezen. Ik zie de tekst nog voor
mij, over ‘diep zwakzinnig’ en ‘onvoorspelbare levensverwachting’. Wij zijn naar huis
gegaan en hebben die arts nooit meer gezien. Later is Sarah door een andere aardige
specialiste onderzocht en zij heeft de diagnose bevestigd. 왗
Jessica is gek op haar zus, terwijl Leah haar alleen maar lastig vindt. Zij vindt het leuk om
mee te gaan naar hun danswedstrijden, maar ze heeft een hekel aan voetbal. Dus moeten
we een geschikte oppas hebben. Over het algemeen kunnen we alles goed organiseren.
Ik geloof dat we een redelijk ‘normaal’ gezin zijn ondanks alles. Maar ja, wat is normaal?
Is er überhaupt zoiets als een ‘normaal’ gezin tegenwoordig? Het meest belangrijke is dat
wij gelukkig zijn. 왗
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‘Wanneer wij naar een leven zonder moeilijkheden verlangen, moeten wij
eraan herinnerd worden dat de eik sterk wordt door de wind en dat diamanten
onder druk tot stand komen.’
’Peter Marshall, ‘To Each His Own’

To Each His Own
God made me different
You know I really try
He said I am unique
and I never ask him why.
If I appear peculiar,
there’s nothing I can do
You must accept me as I am
as I accept you.
God made a casting of each life,
then threw the old away.
Each child is different from the rest,
unlike as night and day.
So often we will criticize,
the things that others do.
Do you know, they do not think the,
same as me and you.
So God in all his wisdom,
who knows us all by name
didn’t want us to be bored,
that’s why we’re not all the same.
Author Unknown

De heiligen en de engelen
In de ogen van de samenleving zijn wij bijzondere ouders omdat wij bijzondere kinderen hebben.
De meeste van ons kunnen zich hierin vinden. Wij kregen het gevoel dat wij voortdurend levens
aan het redden zijn, dat wij engelen in nood zijn – wij worden regelmatig bevestigd in onze rol als
heiligen. Wij moeten ook leren om als mens te reageren en om hulp te vragen als het nodig is.
Wij zijn gewone mensen en onze kinderen hebben speciale behoeften. Weinig mensen weten wat
het ‘Rett syndroom leven’ inhoudt. De meeste mensen zijn bereid om te helpen maar hebben geen
idee hoe.
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Kleine dingen betekenen zoveel, een brief aan familie en vrienden
Het moet voor jullie moeilijk zijn om te begrijpen wat er zich bij ons afspeelt, sinds de diagnose
Rett syndroom bij onze dochter is vastgesteld. Soms is haar gedrag erg storend, zij is in staat om
uren lang te gillen. Vroeger was zij altijd heel alert, nu kijkt zij ons vaak niet meer recht in de
ogen. Zij toont geen interesse meer in het speelgoed, dat zij vroeger zo leuk vond. Wij gaan een
onzekere toekomst tegemoet, een toekomst waarop wij niet voorbereid waren.
Het grootbrengen van dit kind is onze grootste uitdaging. Wij hebben gerouwd alsof er iemand in
de familie overleden is. Wij zijn soms ten einde raad, zowel in emotionele, fysieke als financiële
zin. Maar wij weten dat wij, met liefde en geduld, veel kunnen overwinnen. Wij leven bij de dag.
Sommige dagen zijn goed, andere slecht. Tijdens de goede dagen leert zij ons wat liefde betekent
en worden wij geraakt door haar onschuld. Tijdens de slechte dagen hebben wij jullie hulp nodig.
Onze levens worden nooit meer als voorheen maar wij voelen ons wel verrijkt.
Ik weet zeker dat er momenten zijn dat jullie niet weten hoe je met ons om moet gaan.
Met jullie steun en zorg voelen wij ons gesterkt om door te gaan. Waarschijnlijk weten jullie niet
hoe belangrijk de kleine dingen zijn. Hierbij een aantal voorstellen:
Wees niet bang om vragen te stellen. Wij hebben veel tijd met specialisten doorgebracht
om over haar ziekte op de hoogte te raken. Het helpt als wij weten dat jullie geïnteresseerd
zijn.
Toon respect voor onze besluiten omtrent de zorg voor haar. Wij hebben goed geluisterd
naar de adviezen van doktoren en therapeuten en wij hebben het gevoel dat wij nu goed
weten wat wij met haar aan het doen zijn.
Beschouw onze dochter als onderdeel van het gezin. Laat haar in activiteiten met andere
kinderen deelnemen. Misschien dat zij niet alles kan doen zoals andere kinderen, maar het is
voor haar belangrijk dat zij ergens deel van uitmaakt. Het doet pijn om te merken dat je
kind buiten gesloten wordt omdat zij anders is.
Leg alles aan jullie eigen kinderen uit. Beschrijf haar ziekte in voor kinderen begrijpelijke
termen. Laat hen weten dat het o.k. is om vragen te stellen. Tien vragen zijn altijd beter dan
één keer staren. Als jullie laten zien dat jullie ook met haar omgaan als kind, dan doen zij
hetzelfde.
Vergeet niet om haar te begroeten. Al kan zij geen antwoord geven, zij vindt het fijn als
iemand tegen haar praat. Misschien dat zij niet meteen reageert, maar het komt later wel.
Een beetje geduld wordt altijd beloond.
Wij vragen jullie begrip bij familiebijeenkomsten, vooral verjaardagspartijtjes. Wij hebben
nog altijd moeite met het accepteren van de handicaps van onze dochter. De pijn wordt met
de tijd minder, maar wij zijn er nog niet.
Vraag rustig of jullie behulpzaam kunnen zijn, maar wees niet verbaasd als wij er niet
meteen op ingaan. Het is moeilijk om hulp te accepteren, vooral omdat wij het gevoel hebben
dat alles wat wij doen ‘bijzonder’ is. Blijf hulp aanbieden totdat wij het accepteren. Het is niet
dat wij geen hulp nodig hebben; het is dat wij jullie niet lastig willen vallen als wij niet zeker
weten dat jullie het echt menen.
Jullie kunnen aanbieden om de zorg voor onze dochter over te nemen zodat wij af en toe
samen weg kunnen gaan. Zoals jullie je kunnen voorstellen is alles bij ons anders en veel
gecompliceerder. Wij kunnen bijvoorbeeld nooit in het weekend uitslapen.
Misschien dat jullie, bij de volgende familiebijeenkomst onze dochter zouden kunnen helpen
met eten. Het is niet iets dat u niet zou kunnen en het ontlast ons.
Sla onze dochter niet over als jullie kleine presentjes voor de andere kinderen kopen.
Het maakt niet uit wat het is, mits zij er gelukkig mee is.
Zeg niet steeds tegen ons dat wij bijzonder zijn. Wij zijn gewone mensen – dit is ons
overkomen en wij zijn bezig om het beste er van te maken. Het had net zo goed bij jullie
kunnen gebeuren.
Onderschat niet hoe belangrijk jullie betrokkenheid voor ons is. Jullie begrip helpt ons meer
dan jullie je kunnen voorstellen.

-

-
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Broers en zussen
In alle families komen strubbelingen tussen kinderen onderling voor. De broers en zussen van meisjes
met RS hebben het extra moeilijk. Opgroeien in
een gezin met een zus(je) met RS heeft vele
gevolgen. Het kind met RS vraagt onevenredig
veel aandacht van de ouders; de neiging is om de
overige kinderen of te negeren of te verwennen.
Elk jaar, tijdens ons IRSA congres nodigen wij een
aantal broers en zussen van RS meisjes uit om hun
verhaal te vertellen. Ouders zitten op het puntje
van hun stoel om de ervaringen en gevoelens van
deze kinderen te horen. Wij willen allemaal goede
ouders zijn maar wij kunnen niet altijd iedereen
tegelijkertijd gelukkig maken. Wij leren van de ervaringen van broers en zussen, dat zij dezelfde
behoeftes hebben – openheid, gevoeligheid, begeleiding en de ruimte om hun gevoelens te kunnen uiten. Zij willen dat hun ouders zich bewust worden dat zij hen net zo hard nodig hebben als
hun zus met RS. Zij hebben ook tijd en aandacht nodig. De meeste broers en zussen hebben geen
moeite om in een gezin op te groeien waar alles anders is. Wij staan er versteld van hoe zij er mee
om kunnen gaan.

Rachel is klein, Rachel is stil.
De stilte van Rett geeft pijn in het hart.
Haar glimlach is geluk voor mij.
Haar handen zijn nat, haar haren zijn in de war
maar zij is bijzonder voor mij.
Steve Meisner

Ooit waren Jeff en Dean Stacie’s broers. Toen ze gehandicapt werd werden zij verwanten.
Zo’n koude klinische term, die zeker niet hoort bij de liefde die zij in hun relatie met haar
stoppen. Ze heeft veel aan hen te danken, maar lang niet zoveel als zij aan haar. 왗

Hoe kan ik de extra aandacht voor mijn dochter aan
mijn jongere kinderen uitleggen?
Het is niet makkelijk. Het helpt wanneer u elk kind zoveel mogelijk individuele aandacht geeft.
Probeer niet aan hun gevoelens voorbij te gaan. Zorg dat u tijd maakt voor elk kind.

Het maakt niet uit hoe wij het uitleggen, de kleintjes begrijpen het niet zoals wij dat
zouden willen. Daarom zijn zij kinderen en wij volwassenen. Dit wordt mij duidelijk
wanneer ik mijn kleinzoon van twee vraag om niet zo kinderachtig te doen!. 왗
De jongste broer van Kim heeft de meeste moeite met zijn zus gehad, vooral op het
moment dat hij meer kon dan zij. Daarvoor was hij gek op haar, maar een aantal maanden
kon hij haar niet uitstaan. Deze periode is nu weer over en inmiddels is hij heel lief voor
haar en helpt haar met alles. 왗
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Moet ik mijn kind deel laten nemen aan een gespreksgroep
voor broers en zussen?
Soms vindt een kind het prettig om zijn/ haar gevoelens met andere maatjes te delen. Anders is
het als zij het gevoel hebben dat er weer een uitzondering voor hen gemaakt wordt; dat zij weer
een speciale behandeling krijgen. Dan is het beter om dit uit te stellen totdat het kind zelf hiermee om kan gaan.

-

Wat zijn factoren die van invloed zijn op het perspectief van een kind?
Of zij ouder of jonger is dan het kind met RS.
Leeftijdsverschil.
Of er twee ouders aanwezig zijn.
Welvaart van het gezin.
Hechtheid van het gezin.
Grootte van het gezin.
Hoe het gezin met de handicap omgaat.
Of de ouders buitenshuis werken.
Het geloof in het gezin.
Of het kind ergens opgenomen is of op een speciale school zit.
De mate van handicap.

Hoe kan ik mijn kind leren omgaan met de negatieve
uitlatingen van andere mensen?
Het kan best zijn dat uw andere kind zich anders voelt dan zijn/ haar maatjes, dat hij zich schaamt
voor zijn zus. Hij reageert hierop door bijv. de lolbroek op school te zijn of een herrieschopper te
worden. Het kan zijn dat hij net doet alsof hij er geen probleem mee heeft, of hij fixeert zich op
andere bezigheden buitenshuis. Het kan zijn dat hij overcompenseert door de beste te willen zijn
op school of in sport. In het algemeen leren kinderen dit gedrag van hun ouders. Als u leert
omgaan met schaamte, dan leert hij het ook.

Boosheid helpt niet als u een kind heeft zoals die van ons. Soms denken mensen gewoon
niet na. Ik probeer Ashley altijd bij het gesprek te betrekken en daardoor zien andere
mensen hoe zij met haar om moeten gaan. 왗
Mijn zus Michelle kan niet lopen. Toen zij vier of vijf jaar was nam ik haar mee naar het
park. Wij zaten op een bankje. Ik zag twee meisjes uitgebreid naar haar staren, met de
onuitgesproken vraag, wat is er aan de hand, waarom kan zij dit en dat niet doen? Ik
vroeg Michelle hardop of zij nog een keer wilde dansen. Toen zei ik tegen die meisjes
’ja, zij is een balletdanseres – zij is alleen een beetje moe’. 왗
Vroeger voelde ik mij ongemakkelijk als mensen naar Jenn staarden. Maar in de loop der
tijd zag ik dat mensen vaak reageerden aan de hand van mijn eigen gedrag. Ik stelde Jenn
dan voor aan deze mensen en dan reageerden zij anders. Zij konden zelfs glimlachen.
Jenn werd voor hen een mens, niet een ding. Tijdens het gesprek kwam ik achter dat deze
mensen toch aardig en zorgzaam waren. 왗
Ik herinner me dat er vroeger bij mij in de straat een gehandicapt iemand woonde, een
broer van een vriendinnetje van me. Als ik naar haar huis ging, wist ik niet hoe ik tegen
haar broer moest doen; dus deed ik net of hij er niet was. Nu heb ik daar natuurlijk spijt
van. Als er nu iemand voor het eerst bij ons thuis komt, zorg ik altijd dat Ashley gedag
zegt. Ik houd haar hand omhoog en zeg: ‘Ashley praat met haar ogen en zegt je gedag’.
Dat breekt het ijs, ze beginnen tegen haar te praten en zij glimlacht. Niemand krijgt de
kans Ashley te negeren, maar ik bedoel dit wel positief. 왗
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Hoe moet ik hem/haar leren omgaan met nieuwsgierige mensen?
Er zullen altijd nieuwsgierige mensen zijn. Leg uit dat nieuwsgierigheid een menselijke reactie is.
De meeste mensen willen alleen begrijpen wat voor hen moeilijk te vatten is. Help hem leren hoe
te reageren en hoe de situatie aan anderen uit te leggen.

Ik ben altijd blij als mensen met Angie praten. Als zij haar vragen stellen dan zeg ik heel
rustig ‘zij kan niet praten maar zij begrijpt u wel’. Ik weet dat mensen zich hierdoor
ongemakkelijk voelen – ik herinner mij dat gevoel voordat ik Angie had. Ik begrijp wel dat
het moeilijk is om RS uit te leggen, vooral als u ergens in de rij staat. Ik probeer de
uitleg over RS in de aanwezigheid van Angie te vermijden. Ik ben bang dat zij het gênant
vindt. Ik geloof dat de meeste mensen het goed bedoelen. Soms is het moeilijk om het
goede antwoord paraat te hebben. 왗
Mijn jongste dochter gaat nu fulltime naar school en ook in een klas met ‘normale’
kinderen. Zij komt in contact met kinderen die steeds vragen stellen over haar zus
‘Waarom doet zij zo? Word jij ook zo?’ Met haar zes jaar is zij al heel volwassen en zij
krijgt genoeg van alle vragen. Nu antwoordt zij altijd dat Cynthia haar jongere zus is en
dat zij een engel is die ons allemaal helpt vaker te glimlachen. 왗

Heeft hij een schuldgevoel?
Misschien voelt hij zich schuldig, omdat hij allerlei emoties ervaart – boosheid, jaloezie, verdriet,
frustratie, angst en vijandigheid. Misschien voelt hij zich schuldig dat zijn zus gehandicapt is en hij
niet. Hij kan lopen en allerlei leuke dingen doen die zij niet kan. Misschien voelt hij zich schuldig
omdat hij liever niet helpt met zijn zus. Hij vermijdt de vergelijking tussen zichzelf en zijn zus.
De negatieve aspecten van dit schuldgevoel zijn lage zelfwaardering, vijandigheid, moeite met
vriendschappen en relaties en de dwang om zichzelf tekort te doen als boetedoening voor de
ziekte van zijn zus. Maar er zijn ook positieve aspecten – dat hij goed, gehoorzaam, gevoelig,
behulpzaam en lief voor anderen is. Vele broers en zussen vinden later werk in het onderwijs of
de gezondheidszorg.

Gevoelens van verontwaardiging bij broers en zussen?
Verontwaardiging ontwikkelt zich beetje bij beetje. Ouders zijn vaak overbezorgd over hun dochter, verbieden brusjes iets als zij niet mee kan doen. Buiten spelen kan niet, omdat zij met hun zus
moeten helpen. Haar verzorging vraagt veel tijd en aandacht. Misschien dat hij daardoor tijd
alleen tekort komt. Hij moet soms dingen voorbij laten gaan omdat geld, tijd en energie nodig zijn
voor de verzorging van zijn zus. Hij voelt zich bedreigd door haar nadrukkelijke aanwezigheid in
het huis, waardoor hij het gevoel zou kunnen hebben dat hij altijd op de tweede plaats komt.
Hij voelt zich misschien verplicht om bovenmatig te presteren als compensatie voor haar tekortkomingen. Misschien denkt hij dat jullie meer van haar houden dan van hem. Hij wordt boos als hij
merkt dat hij vaker straf krijgt. De negatieve aspecten van verontwaardiging zijn boosheid,
frustratie, opstandigheid en terugtrekking van alles en iedereen. Als hij in deze periode ondersteuning krijgt, leert hij positief om te gaan met gevoelens van verontwaardiging. Hij moet leren
zich te uiten.

Andere mensen vragen mij wel eens of ik het gevoel heb dat een normale relatie met mijn
zus mij ontnomen is. Mijn antwoord vroeger was altijd, ‘Nee, helemaal niet.’ Waarom zou
ik? Ik ben niet boos op Leesa, ook niet op anderen. Tegenwoordig zou ik de vraag bevestigend beantwoorden maar dan zonder boosheid. Ik heb inderdaad geen normale relatie
met mijn zus kunnen hebben. Ik heb nooit een goed gesprek met haar kunnen hebben, zij
kon mij ook niet verklikken (gelukkig maar, misschien!) Maar hier heeft niemand schuld
aan. Ik ben tevreden met mijn zus Leesa, zoals zij is. 왗
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Vaak ‘s avonds laat kwam mijn andere dochter uit bed om bij mij op schoot te zitten. Zij
keek mij met grote ogen aan met de vraag of ik van haar hield. Ik zei dat ik heel veel van
haar hield. Zij vroeg mij toen of ik nog meer van haar zou houden als zij meer op haar zus
leek. Ik werd verdrietig omdat ik mij realiseerde dat ik Cameron te kort had gedaan, door
alle zorg voor de gezondheid van Cynthia. Toen zijn wij anders gaan leven. Wij zorgden
ervoor dat één dag in de week voor Cameron was, dat zij alle aandacht op die dag kreeg.
Wij gaan ééns per week met elkaar lunchen zodat er tijd is om te praten over de dingen
waar zij mee bezig is. 왗
Mijn dochter doet heel lang over het eten, zo lang dat wij aan andere dingen niet toekwamen, zelfs uitgaan ging niet. Wij merkten dat wij er allemaal onder leden. Ook al is
mijn dochter nog maar drie jaar, toch maken wij geregeld gebruik van thuiszorg zodat wij
wel uit kunnen gaan. Dan gaan mijn man, onze dochter van vijf en ik fietsen of andere
leuke dingen doen. Sindsdien zijn wij allemaal veel gelukkiger. Stephanie is altijd gelukkig
en wij hebben het gevoel dat wij er veel beter tegen kunnen. 왗
Bridget houdt niet van mensenmassa’s, dus past mijn zus op haar als ik met de andere
kinderen ergens naar toe moet. Ik ben veel meer tijd kwijt met Bridget maar ik probeer
ook tijd voor de andere twee te maken, bijvoorbeeld onder het eten en als zij naar bed
gaan – voorlezen of praten. Zij praten veel, meestal hoef ik niets te zeggen. Kelly zorgt
goed voor Bridget en speelt vaak met haar. Zach houdt afstand maar beschermt haar wel. 왗

De gevolgen voor het zelfbeeld
Een broer of zus kan problemen hebben met het accepteren van zijn eigen intellectuele mogelijkheden. Misschien dat hij zich onder- of overgewaardeerd voelt. Misschien dat een zus zich zorgen
maakt of zij ook RS heeft of dat zij straks een kind met RS zou kunnen krijgen. Misschien dat hij
zich onbewust afvraagt wanneer er iets vreselijks met hem gaat gebeuren. Een negatief zelfbeeld
leidt tot ongelukkige relaties, een ongezonde levensstijl en weinig zelfvertrouwen. Echter de
meeste broers en zussen zijn gelukkig, zorgzaam en liefdevol. Het is belangrijk om elk kind op zijn
eigen innerlijke waarde te beoordelen. Hierdoor wordt verwarring voorkomen en vertrouwen
opgebouwd. Broers en zussen hebben het recht om te weten dat zij serieus genomen worden.

Leesa en ik hebben een bijzondere band – een band die niemand anders kan zien of
voelen. Na alle jaren heb ik het idee dat ik haar goed kan aanvoelen, ik kan haar aan het
lachen krijgen; ik weet zelfs wat zij aan het denken is, door haar grote blauwe ogen.
Zonder een woord te wisselen heeft zij mij zoveel geleerd. Zij heeft mij zorgzaamheid,
begrip, compassie, openheid en liefde geleerd. Haar bescheidenheid en openheid is een
voorbeeld voor mij. Leesa heeft mij geleerd wat waardering is, vooral voor mijn ouders en
voor haar. Ik geloof dat wij, door haar, als gezin zijn gegroeid. 왗
Ik heb van haar geleerd om mijzelf te zijn. Zij heeft mij tolerantie en geduld jegens
anderen geleerd. Mijn zus heeft met vele dingen moeite – dingen die anderen vanzelfsprekend vinden. Ik heb, door mijn zorg voor haar, geleerd om geduldig met anderen te
zijn. Lila heeft geen vooroordelen. Zij accepteert iedereen zoals zij zijn, mits zij aardig
voor haar zijn. Ik heb door haar geleerd om mensen op hun daden te beoordelen en niet
op hun uiterlijk. Zij heeft mij dagelijks, door haar eigen voorbeeld, geholpen om mijn
eigen houding en persoonlijkheid te ontwikkelen. 왗
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My Inspiration
A smile, a glance, a cry.
This is how she communicates.
Every moment, every verbalization,
a further attempt to communicate.
Her love expressed in her eyes.
Her eyes the gateway to her soul.
Those who know her, love her
Her friends, like you and me.
Though she is special, very special!
Everyone tries to teach her,
But those who know her
know she is teaching them.
Patience, caring, kindness,
there is no limit to her lessons.
My gratefulness for all she has taught me
This will never fully be expressed.
Due to her, I am me!
For who I am is a result of her teaching
Those who take the time to know her,
receive the most angelic gift. Her love!
The richest, most blessed love!
The love expressed in a smile,
expressed in her eyes!
My sister’s courage, her determination,
are my inspiration.
Though life has been cruel to her,
her passion for life – unceasing.
Life is always worth living-this lesson is the greatest my sister has taught me.
Yet ‘Thank You’ will never be enough!
Amanda Payton

Hebben broers en zussen schuldgevoelens?
Net als ouders vragen broers en zussen zich af waarom ‘het kwaad goede mensen treft.’ Misschien
vraagt hij zich af of het hebben van een zus met RS een soort straf is. Misschien voelt hij zich
schuldig dat hij gezond is terwijl zijn zus ziek is. Misschien geeft hij zijn ouders of zelfs God de
schuld. Het kan zijn dat hij de ziekte van zijn zus gebruikt om zelf uit beeld te blijven. Meestal is
hij niet echt boos op zijn ouders, maar voelt zich door de situatie gefrustreerd. Hij heeft geen
controle over de situatie en dit doet hem pijn. Hij kan het gevoel hebben dat hij te weinig aandacht krijgt. Hij haat dit gevoel maar weet tegelijkertijd dat hij niets aan de situatie kan veranderen. Wanneer er een kind met RS in het gezin is, is het bijna onontkoombaar dat de ouders niet
altijd evenredig hun aandacht over alle kinderen verdelen. Wij zijn opgelucht dat hij zo goed voor
zichzelf kan zorgen, daardoor laten wij hem met rust. Soms kan dit geen kwaad. Maar wij moeten
er bewust van blijven dat hij af en toe evenveel aandacht als zijn zus nodig heeft. Later vertellen
broers en zussen vaak dat zij zich kunnen herinneren dat hun zus veel meer aandacht kreeg, maar
dat zij dit wel konden begrijpen. Sommigen waren jaloers maar anderen vonden dat zij altijd
voldoende aandacht kregen. Relativering komt met de jaren.

Ik zou zo blij zijn als ik één duidelijke oorzaak voor dit geheel kon vinden. Maar ik krijg
het gevoel dat ik dan God de schuld van alles zou moeten geven. Ik kan dit niet. Dingen
gebeuren niet zomaar – alles heeft ergens een doel. Ik begrijp het niet altijd, waarschijnlijk lukt dit mij nooit, maar ik heb geleerd erin te berusten en vrede met God te hebben. 왗
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Hoe kunnen wij hem helpen om de situatie te accepteren?
Leeftijd speelt een belangrijke rol. Als zij ouder is dan hij, weet hij niet beter, als zij jonger is zou
hij het verlies kunnen voelen. Misschien dat hij de beperkingen van zijn zus naar de buitenwereld
ontkent. Het kan zijn dat hij hoopt dat alles een nare droom is en dat hij straks wakker wordt, in
een normaal gezin. Hij neemt het voorbeeld van zijn ouders over. Uiteindelijk wordt hij zoals
andere broers en zussen van RS meisjes – sterker, gevoeliger en meer bewust van het leven.

Velen van ons hebben ervaring met een dokter die voorstelde onze dochter in een instelling te plaatsen voor ‘het welzijn van de rest van het gezin’. Dit geldt, denk ik vooral bij
de oudere Rett meisjes. Ik hoop dat dit nu niet zo vaak meer gebeurt. In ons geval was
Angela drie jaar oud en onze neuroloog stuurde haar naar een psychiatrisch onderzoek.
De dokter besteedde een paar minuten aan ons en terwijl we praatten observeerde hij
Angela. Hij verklaarde toen dat ze geen ego had, dat ik teveel met haar begaan was en
dat we haar in een inrichting moesten plaatsen, zodat wij een normaal gezinsleven konden hebben. Mijn andere drie kinderen, inclusief Angela’s tweelingbroer, zijn succesvolle
en goed aangepaste jong volwassenen. Ze voelden zich nooit tekort gedaan vanwege hun
zus. Ik was een betrokken moeder, ging naar al hun sportactiviteiten en schoolvoorstellingen. Ik zag kans mezelf bij te scholen, werkte bijna fulltime en Angela bleef bij ons,
ondanks alles. 왗
Ik heb nog twee bijzondere kinderen. John, afgestudeerd aan de Marine Academie en bij
de beste 20 procent van zijn klas; een geweldig mens met gevoel en iemand die veel
waarde hecht aan familie-waarden. Hij was de oudere broer en Amy’s idool. Melissa is een
uitzonderlijk goede onderwijzeres en haar leerlingen zijn dol op haar. Ze is trouw en liefdevol en gelooft dat je verstand niet moet verspillen. Hoe zou ze zo komen? Amy maakte
ons zeker tot een sterke familie, maar het is belangrijk ieders eigenheid te beschermen.
Hier in huis konden we zeggen: ‘dit is een rotstreek die ons treft, maar we gaan door en
maken er het beste van en niemand van dit gezin is belangrijker dan de ander’. 왗

Hoeveel verantwoordelijkheid mag hij dragen?
Vele van deze kinderen lopen het risico het gevoel te hebben dat zij nooit kind zijn geweest. Vaak
wordt van hen gevraagd zich als kleine volwassenen te gedragen, terwijl zij er niet aan toe zijn.
Hij neemt die verantwoordelijkheid op zich omdat hij geen extra last voor zijn ouders wil zijn.
Hierdoor loopt hij allerlei kansen mis, o.a. het opbouwen van vriendschappen. Als u wilt dat uw
andere kind zich met zijn zus bemoeit, laat hem zelf uitmaken hoe en wanneer. Misschien maakt
hij zich zorgen over hoe het straks moet met zijn zus als zijn ouders de verzorging voor haar niet
meer aankunnen. Het helpt als u, vanaf het begin, andere mensen in de verzorging van uw dochter betrekt. Alle kinderen moeten af en toe dingen doen waar zij geen zin in hebben – dit hoort
bij het opgroeien. Een zus met RS geeft een extra verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd geeft het
ook mogelijkheden voor alle gezinsleden.

Al vind ik het soms moeilijk om met alle verantwoordelijkheden die ik door Lila heb om
te gaan, en zou ik soms al die verantwoordelijkheden niet willen, toch heeft niets in het
leven me zo gevormd als juist deze. 왗

Hoeveel moeten wij hem uitleggen?
Sommige vragen zijn moeilijk te beantwoorden maar u moet proberen eerlijk en open te zijn.
Laat hem weten dat het o.k. is om zijn emoties en gevoelens te tonen. Hij moet wel geschikte
informatie ontvangen, informatie die voor hem goed te volgen is. Probeer goed naar zijn vragen
te luisteren. Leg uw eigen gevoelens aan hem uit. Hierdoor zal hij snel leren om vertrouwen in u
te hebben. Hij heeft uw aandacht nodig. Hij moet alles over zijn zus weten en ook wat de toekomst mogelijk gaat brengen.
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Hoe kunnen wij hem helpen om over de toekomst geen zorgen te maken?
Zorgen over de toekomst horen erbij, vooral de vraag wat er moet gebeuren wanneer de ouders
niet meer in staat zijn om voor hun dochter te zorgen. Jonge kinderen kunnen bang zijn dat zij
ook ‘weggestuurd’ worden. Volwassen brusjes bewaren vaak een wankel evenwicht tussen verantwoordelijkheden voor hun eigen leven, hun partner en kinderen, ouders en hun zus met RS.
Belangrijk is dat ouders vooruit plannen, dat zij duidelijke afspraken omtrent opvang maken.
Broers en zussen kunnen hierin betrokken worden.

Ik weet niet wat de toekomst voor Leesa en mijn familie zal brengen. Soms vind ik het eng
en soms voel ik mij vol vertrouwen. Volgens mij ervaren vele mensen ditzelfde. Ik blijf
positief en wacht af wat er komt. Het benauwt mij dat ik niet altijd thuis kan zijn om voor
Leesa te zorgen. Mijn ouders doen niets anders. Ik wil dat zij weten dat ik ook bereid ben
om voor Leesa te zorgen in de toekomst. 왗
Stefanie’s zus, Jenny, vroeg mij op een avond, wie voor Stefanie zou zorgen als Mark en ik
er niet meer zouden zijn. Ik was door haar vraag enigszins overrompeld omdat zij toen
nog maar zeven was. Ik zei haar dat we hoopten dat er een goede plek zou zijn voor
Stefanie om te wonen als ze volwassen is, met aardige mensen om voor haar te zorgen.
Maar dat Jenny en haar broer Christian er op zouden moeten letten dat Stef vriendelijk en
goed verzorgd zou worden. Jenny vindt sindsdien dat zij ooit voor Stefanie zal zorgen,
zoals ik dat nu doe, en ze vindt het leuk dit vast te oefenen. Mark en ik hebben ervoor
gewaakt onze kinderen ouderlijke verantwoordelijkheid te geven of te zeggen dat Stef
volledig van hen afhankelijk zou zijn als wij er niet meer zijn; of ze dat nou leuk vinden of
niet. Ik ben dankbaar dat het verlangen voor hun zus te zorgen vanzelf ontstaan is. 왗

Hoe reageren de brusjes als wij haar uit huis plaatsen?
Dit is een moeilijk besluit. U moet ervoor zorgen dat het brusje niet het gevoel heeft dat zij
‘weggestuurd is.’ Zorg dat hij weet dat u nog steeds veel van haar houdt, maar dat zij nu meer
zorg nodig heeft dan thuis mogelijk is.

Ik maak mij zorgen over hoe het gezin hiermee om moet gaan?
Wat staat mij te wachten?
Weet wel dat er goede momenten komen. Het zal niet altijd rozengeur en maneschijn zijn maar
er gebeuren ook mooie dingen. Een zus met RS laat anderen mooie eigenschappen ontwikkelen –
geduld, volwassenheid, bewustwording, acceptatie, tolerantie en compassie. Zij zijn gevoeliger
voor vooroordelen en de gevolgen daarvan en ontwikkelen een goed gevoel voor wat werkelijk
belangrijk is. Brusjes leren om anderen te helpen, anderen te waarderen en respect voor hun eigen
goede gezondheid te hebben. Door hun zus leren zij de belangrijkste levenslessen.

De tienjarige vriendin van Julie werd tante. Julie vroeg aan mij hoe zij tante zou kunnen
worden. Ik legde haar uit dat één van haar broers of zussen zou moeten trouwen en een
kind krijgen. Toen zei ik dat zij waarschijnlijk de eerste zou zijn die zou trouwen en
kinderen krijgen. Toen vroeg ze ‘en Mary dan?’ Ik antwoordde dat Mary eerst van haar RS
genezen zou moeten worden voordat zij aan trouwen toe zou zijn. Zij keek mij aandachtig
aan, toen zei zij ‘Waarom zou niemand met Mary willen trouwen? Zij is zo lief.’
Duidelijk is dat Julie Mary als volstrekt normaal ziet. Er is niets met Mary aan de hand.
De mensen die niet van Mary zouden kunnen houden, die zijn niet goed. Deze momenten
versterken mij in mijn geluk dat Mary broers en zussen heeft. 왗
Mijn zus Mariana heeft het gezicht van een engel. Men denkt dat zij klein is, maar zij is
heel lang. Ik denk dat dit komt omdat zij niet rechtop kan staan. Zij is gehandicapt.
Zij heeft iets dat Rett syndroom heet. Ik probeer met haar te communiceren door haar taal
te leren. Mijn zus is de beste zus in de wereld. 왘
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Kijk goed naar jouw zus. Hoe mooi zij is. Bedenk hoe anders jouw leven zou zijn als zij er
niet bij was geweest. Ik denk dit vaak en dan weet ik hoe blij ik ben dat zij er is. Ik had
haar niet willen missen. Ik hou zielsveel van haar. Ik denk vaak aan alle mooie momenten,
en de niet zo mooie momenten, die wij met haar hebben gedeeld. Zij heeft mij en mijn
familie gevormd. 왗
Ben is de gevoeligste, tederste elfjarige jongen, die ik ken. Als iemand pijn heeft of van
streek is, slaat hij zijn armen om het kind of de volwassene heen en troost wat hij kan.
Hij kijkt rechtstreeks in iemands hart. En dat op een leeftijd dat de meeste kinderen vooral
‘cool’ willen zijn. Ben houdt in het openbaar zijn vaders hand vast. Hij klimt nog op schoot
als hij ‘s ochtends uit bed komt. Hij zit liever een uur bij mij dan bij zijn vrienden. Ik geloof
niet dat dit toeval is. Onze ‘speciale’ dochter heeft ons allemaal veranderd, maar vooral
Ben. Misschien kan ik het ‘t beste zo zeggen: het heeft mijn vrouw en mij menselijker
gemaakt en dit effect is nog versterkt in Ben. 왗
Ik krijg altijd een glimlach of een giechel als ik zeg ‘Ik heb je gemist vandaag’. Ik zei dat
dus en ze begon te giechelen. Hoe waardevol is die lach. Ze doet me gelijk alle minder
leuke dingen van mijn dag vergeten. Daarna zeg ik altijd tegen haar ‘Waar is mijn favoriete meisje?’ en dan ‘Rebecca is mijn favoriete meisje!’ Ze lachte weer. Ze keek naar me op
en ik keek naar haar toen ik zei ‘Je weet het, Jennifer houdt zooooooooveel van je’.
Ze glimlachte, ik boog voorover en fluisterde in haar oor ‘Ik hou van je’. Toen ik naar haar
keek zei ze ‘Ik hou van jou’. Ik kon het niet geloven. Rebecca had dat nog nooit gezegd!
Ik had niet door dat mijn vader achter me op de bank zat. Hij zei ‘Zei Rebecca nou ik hou
van je?’ Ik moest huilen van geluk en opwinding. Haar woorden waren niet heel duidelijk
uitgesproken, maar ik verstond zeker wat ze zei. Ze hield mijn blik vast en lachte naar me,
alsof ze met haar ogen wilde zeggen ‘Ja Jennifer, dat zei ik!’. 왗
Als ik iemand uit mijn leven moet aanwijzen van wie ik het meest heb geleerd, of die de
grootste invloed had, zou ik mijn zus, Lila, kiezen. Er is zoveel dat iedereen vanzelfsprekend vindt, wat ze niet kan. Ze kan niet praten, alleen door haar houding en bewegingen.
Lila is bijna altijd blij. Zij veroordeelt niemand, ze lijkt van iedereen te houden. Ze is
nergens bang voor. Als iedereen de aard van mijn zus had, zou de wereld een perfecte
plek zijn om te leven. 왗
Toen mijn zoon Matt 15 was deed hij een keer mee aan een brusjes panel op een Rett
conferentie. Iemand uit het publiek vroeg hem of het moeilijk was om met een zus met RS
te leven. Hij antwoordde direct ‘Niet zo moeilijk als met mijn andere twee zussen’. 왗

I Have The Courage
I cannot speak,
but you understand me.
I cannot walk,
so you push me.
I cannot sing,
but I love music.
I cannot crawl,
so you carry me.
I cannot tell Jokes
but I love to laugh.
I cannot wash myself,
so you bathe me.
I cannot play with Barbies,
but I can push a switch.
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I cannot wave bye-bye,
so you wave for me.
I cannot dress myself,
but you make me pretty.
I cannot read,
so you tell me stories.
I cannot touch,
but I can feel.
I cannot go up the stairs,
go you put me on the lift.
I cannot tell you how much I love you,
so look into my eyes and you will see.
I cannot tell what the future will hold,
but I have the courage to go on.
Jennifer Ann Robles

-

Tips voor ouders
Onderken uw rol als leraar voor uw kind.
Luister goed en wees eerlijk.
Onthoud dat elk kind een uniek individu is.
Zorg voor voldoende ontspanning.
Maak gebruik van hulpdiensten.
Leer de handicap van uw dochter accepteren en zie ook de
vaardigheden van uw andere kinderen.
Zorg dat u tijd voor uzelf maakt.
Zorg dat anderen in uw huis ook welkom zijn.
Uit voldoende waardering naar al uw kinderen.
Wees eerlijk over hun prestaties.
Betrek alle kinderen bij een beslissing die hen ook raakt.
Weet dat er momenten van extra stress zijn: de geboorte van een volgend kind, vrienden en
vriendinnen negeren de zus, vragen die gesteld worden over de zus, zus met RS wordt erg
ziek, ouders scheiden van elkaar, ouders overlijden, broers en zussen trouwen.
Zorg voor een rustig, gelukkig gezinsleven.
Verwacht niet dat broers en zussen als volwassenen reageren, terwijl zij nog kinderen zijn.

Opa’s, oma’s en overige familieleden
Uw ouders hadden dit ook nooit verwacht. Hun pijn is tweeledig, zij zijn diep bewogen met het
lot van hun kind en kleinkind. Waarschijnlijk doorlopen zij hetzelfde proces van verwerking als u.
Het had een vreugdevolle tijd moeten zijn, nu is er vooral zorg.

Hoe kunnen wij het makkelijker maken voor de grootouders?
Zij hebben een luisterend oor net zo hard nodig als u. Probeer hun gevoelens ook te begrijpen.

De gevoelens zijn als die van de ouders, maar er zijn twee grote verschillen. Een kind van
mijn kind is twee keer mijn kind. Ik heb dubbel zoveel pijn, voor mijn dochter en voor mijn
kleindochter. De pijn is niet alleen emotioneel maar ook lichamelijk, een diep snijdende
pijn. Mijn man en ik hebben onze best gedaan om onze dochter alles te geven wat zij
nodig had. Toen zij trouwde had zij dezelfde idealen voor haar gezin. Het doet pijn om te
zien hoe mager zij is, hoe oververmoeid zij is, dat zij haar jeugd aan het verliezen is. Het
doet mij pijn om te zien hoe mensen met haar omgaan omdat haar kind nog luiers draagt
en uit een fles drinkt, terwijl zij er normaal uitziet. Om te zien hoeveel moeite zij heeft met
artsen en andere instellingen, terwijl zij vecht voor de beste zorg voor haar eigen dochter.
Het doet pijn om mijn dochter door de verschillende fasen van verwerking van het verdriet
zien gaan – waarom ik, frustratie, verbittering en uiteindelijk berusten in acceptatie. 왗
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Ik ben trots op haar, hoe zij elke dag optimistisch begint. Ik voel mij schuldig dat ik zo ver
weg woon en haar niet veel kan helpen. Ik ben gefrustreerd dat ik Megan niet mee naar
huis kan nemen, door de aanvallen, slapeloosheid en obstipatie. Ik ben triest als ik mijn
kleinzonen zie rennen, spelen, groeien, leren en het leven met zoveel enthousiasme
ontdekken. Ik ben verdrietig dat ik nooit met Megan koekjes zal bakken, dat ik nooit met
haar kan winkelen, liedjes zingen, geheimen delen, fietsen of een avondjurk kopen, dat zij
nooit zal trouwen. De lijst is oneindig. Een grootouder is niet de ouder. Zij moet oppassen
met ongewild advies, suggesties of een mening geven. De ouders zitten niet op nog meer
advies te wachten. 왗

De grootouders van mijn kind willen de diagnose niet accepteren.
Zij vinden het moeilijk om de feiten onder ogen te zien. Misschien dat zij willen geloven dat de
arts een fout heeft gemaakt. Zij moeten ook alles verwerken en ontkenning is een deel van het
proces. Zij zijn er niet dagelijks, dus is het probleem voor hen anders. Geef ze voldoende informatie en de tijd om het allemaal op hen in te laten werken.

Mijn ouders willen voor ons beslissen.
Wij willen dat zij onze keuzes respecteren.
Grootouders zijn waarschijnlijk bezig een voor hen onbekend probleem op te lossen. Zij willen er
zeker van zijn dat de juiste beslissingen genomen worden. Wees geduldig met hun suggesties maar
maak hen duidelijk dat u dit zelf wilt oplossen.

Mijn ouders helpen helemaal niet. Zij voelen zich niet op
hun gemak met onze dochter.
Deze houding heeft veelal te maken met onwetendheid. Misschien dat zij bang zijn om iets fout te
doen. Help hen om vertrouwd te raken met uw dochter. Zij weten niet wat nodig is als u het niet
vraagt. Zij zien u alles perfect doen en denken misschien dat u geen hulp nodig heeft. Vraag hen
om hulp en laat ze weten hoe u dit waardeert.

Ik was met Kerst bij mijn zus. Wij waren bezig met cadeaus inpakken. Zij wilde het cadeau
voor Michelle zonder een strikje klaar leggen. Ik gaf het haar terug met de opmerking dat
Michelle een strikje net zo belangrijk vindt als de anderen. Ik ben voortdurend bezig om
te zorgen dat Michelle overal in betrokken wordt en dat anderen niet vergeten om haar
te begroeten. 왗

Leren grootouders na verloop van tijd hiermee omgaan?
Elk mens is uniek en er zijn geen regels voor groei en acceptatie. De kans is groot dat zij hetzelfde
zullen ervaren als u.

Onze pijn heeft een paar mooie dingen opgeleverd. Wij zijn dichter bij God, omdat wij
Megan als een engel beschouwen. Zij is op aarde gekomen om ons te leren sterk en geduldig te zijn. Met haar mooie bolle wangen, zwarte ogen en lang krullend haar, heeft zij ons
volharding, geduld en nederigheid geleerd. Zij heeft ons geleerd om te glimlachen ook al
gaat alles mis. Zij herinnert ons voortdurend aan het feit dat elk individu liefde en waardering nodig heeft. Megan Ann kan niet meer kruipen, lopen, praten en zelfstandig eten
maar zij klaart helemaal op wanneer wij haar knuffelen en haar aanmoedigen. Wordt de
pijn minder? Nee maar wij zijn dicht bij acceptatie. Het plan van God is volmaakt. Eens
neemt hij Megan Ann mee naar een plaats waar zij wel weer zou kunnen lopen, praten en
spelen. Ondanks mijn tranen ben ik niet meer zo verbitterd. 왗
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Tips voor grootouders en overige familieleden
Luister met liefde. Probeer niet oordelend te zijn. Wees oprecht.
Gun ons de tijd ons aan te passen aan deze nieuwe situatie.
Toon respect voor onze keuzes, ook al bent u het er niet mee eens.
Wij hebben uw steun hard nodig.
Toon begrip voor de drukte bij ons. Wij moeten met vele dingen rekening houden.
Zorg dat u vrij bent om ons te helpen. Wij hebben uw tijd en aandacht nodig.
Zorg dat u uw tijd tussen alle kinderen en kleinkinderen goed verdeelt.
Sluit onze dochter niet uit. Zorg dat zij betrokken is bij spelletjes, het gesprek, lol trappen enz.
Hou van haar. Zij is in eerste instantie een kind. Leer haar sterke punten kennen.
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Hoofdstuk 4

Zorg voor de verzorger
‘Het is mij soms te veel’
Het is belangrijk dat dit hoofdstuk voorin het boek staat
en niet helemaal achteraan – net zo belangrijk als het is
om aandacht aan uzelf te schenken. Zorgen voor een
dochter met Rett syndroom is een hele toer, ondanks het
feit dat u van haar houdt, dat u zich sterk voelt en dat u
gemotiveerd bent – het blijft een hele klus. De meesten
van ons zetten de behoeftes van onze dochters op de
eerste plaats, ook omdat er weinig tijd voor iets anders
overblijft. Vaak komen wij helemaal niet toe aan onze
eigen wensen. Net als de stewardess op een vlucht ons
instrueert: u moet uw eigen zuurstofmasker eerst aandoen, voordat u uw kinderen verder helpt. Ik praat hier
over levensreddend werk. Het is bijna onmogelijk om
goed voor iemand anders te zorgen als u niet goed voor
uzelf zorgt. U kunt niet wegrennen van uw verantwoordelijkheid als verzorger. Onze dochters met
RS hebben ons voortdurend nodig, de andere familieleden kunnen wel eens zelf iets regelen.
U maakt vele uren, u heeft weinig vakantie en u raakt regelmatig uitgeput. Wij moeten zowel
afspraken met artsen en therapeuten regelen als het leven van onze dochters zo aangenaam
mogelijk maken terwijl de andere familieleden ook niet genegeerd mogen worden. Het is niet
altijd even makkelijk om een oppas of hulp te regelen. En wij moeten tegelijkertijd met vele
verschillende emoties leren omgaan. Liefde geven is makkelijk. Soms is het moeilijk om uw pijn en
verdriet te verbergen. De uitdaging van ons dagelijks leven is soms overdonderend.

Van verdriet tot geluk
De eerste stap op weg om voor uzelf te zorgen is om te begrijpen dat wij allemaal met verschillende emoties moeten leven, van geluk tot wanhoop. Verdriet hoort bij verlies. Wij moeten leren om
hiervoor tijd in te ruimen. Wij zijn bezig met een rouwproces, om de verloren dromen over onze
dochters. Wanneer wij bijzonder verdrietig zijn, kunnen wij naar onze dochters kijken en zien dat
zij over het algemeen gelukkig zijn. Terwijl zij met de grenzen van haar kunnen worstelt, is zij
meestal niet verdrietig, wij wel. Verdriet treedt op in cycli en komt vaak onverwacht aanzetten,
bijvoorbeeld tijdens vakanties of verjaardagen. Wij kunnen hiermee beter omgaan als wij hierop
voorbereid zijn. Laat uw verdriet toe. Met anderen uw verdriet delen helpt ook, met vrienden of
familie. Schrijf het van u af, in een gedicht, in een brief, in een dagboek.

De frustraties van Rett zijn verraderlijk – je denkt dat het allemaal goed gaat en opeens
word je met je neus op de feiten gedrukt, dat je dochter Rett syndroom heeft. En dan
komen alle gevoelens van pijn en verdriet weer naar boven. Ik denk dat we dit allemaal
herkennen, de knoop in je maag, de brok in je keel en de pijn in je hart. We zijn, ondanks
de individuele problemen, met elkaar verbonden. Zo voelen wij ons sterk. 왗

Er zijn dagen dat alles ons kwaad maakt, terwijl wij eigenlijk alleen maar kwaad zijn op het RS.
Mensen staren naar ons, helpen ons niet en alles lijkt moeilijk. Wij worden er gek van! Het is o.k.
om boos te zijn maar laat het niet overheersen. Boosheid kan ons opvreten. Boosheid helpt niet en
werkt zelfs tegen. U moet boos zijn op de ziekte en niet op haar. Wij zijn allemaal boos op het RS
en wat het met onze levens gedaan heeft maar boosheid is moeilijk te hanteren.
Het is beter om deze emoties los te laten. Als u echt kwaad bent, doe er dan iets mee, maak een
wandeling, ga fietsen, schrijven of praten. U moet leren accepteren dat sommige mensen, in hun
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onwetendheid, zullen kijken – u kunt ook terug kijken. Soms helpt het om uitleg over uw dochter
te geven. U kunt ook laten merken dat u het vervelend vindt, maar bedenk wel dat boosheid niets
aan de situatie verandert. Probeer uw emotie te gebruiken in een situatie waarin u wel iets kunt
veranderen.

Mijn dagen met Nikki zijn vol emoties. Als zij zich goed voelt, dan voel ik dat ook. Als haar
stemming verandert, verandert die van mij. Ik probeer sterk te blijven, hopend dat zij mij
zo aanvoelt. Vandaag ben ik verdrietig. Zij heeft weer een longontsteking. Zij is boos,
verdrietig en gefrustreerd, vooral verdrietig omdat zij een aantal dingen niet kan doen.
Alle kleine dingen die normaal gesproken geen probleem zijn, zijn dat vandaag wel. 왗

Te veel zorg moeten geven leidt tot uitputting, depressie en verontwaardiging. Indien u altijd de
behoeftes van anderen eerst vervult, dan blijft er niets voor uzelf over. Zorg dat u ook voor uzelf
zorgt.

Moeders van dochters met Rett syndroom moeten hard werken om een evenwicht in hun
leven te vinden en om niet stapelgek te worden. Wij hebben recht op een stuk eigen leven
maar wij moeten bereid zijn om hier zelf voor op te komen. 왗

Recepten voor stress
Neem een onbegrensde hoeveelheid verplichtingen in een
afgemeten hoeveelheid tijd. Doe daar alles bij waar je geen
controle over hebt. Meng goed met een zittend leven en een
paar handen ‘junkfood’. Voeg een familielid toe dat
constante aandacht en zorg nodig heeft. Weiger alle hulp.
Voeg een aantal uren toe in ziekenhuis of behandelkamer
van de dokter, een aantal uren nachtelijke verzorging en een
handje onverklaarbare gilbuien. Roer zorgvuldig om in een
kom zonder begrip en schep om met een lepel stevige
spanning. Voeg naar smaak zelfmedelijden toe. Serveer met
eenzaamheid en afzondering. Variaties op dit basisrecept
zijn mogelijk door het toevoegen van één of meer van de
onderstaande ingrediënten: Sommige medicijnen kunnen
extra smaak geven aan uw stress-recept.
Belangrijk bij elk recept is het afwegen van de ingrediënten.
Weeg enerverende gebeurtenissen op een schaal van één tot tien. Zorg voor ondersteuning. Ook
de beste koks hebben assistenten.Huisdieren kunnen stress opleveren of verminderen. Een huisdier
aaien verlaagt de bloeddruk, beschadigde meubels of tapijten verhogen die. Kibbelende broertjes
en zusjes (serveer met een snufje boosheid). Een veeleisende of klagende partner of baas (schoongemaakt en in vieren of gefileerd, vermijd marineren, zeker in wijn). Kapotte kantoormachines
(vooral effectief geserveerd met een deadline). Een overgevende hond (vooral effectief bij een
licht gekleurd, liefst nieuw kleed). Een constant miauwende kat en ieder huisdier dat steeds eten
wil of naar binnen of naar buiten. Schrap onnodige ingrediënten. De beste saus is vaak die met de
minste ingrediënten. Eenvoud kan erg goed zijn. Heb je dat huisdier echt nodig, of moet je het
huisdier houden en het kleed wegdoen? Houd je voorraad ingrediënten goed bij. Maak een lijstje
van dingen waar je van streek van raakt. Ben je boos op de hond of op de kinderen die ervoor
zouden zorgen? Heb je afzondering verkeerd benoemd als privacy? Alle recepten kunnen gemakkelijk aangepast worden. Als je uitschiet met een ingrediënt krijg je geen goed resultaat.
Denk eraan, jij bent de kok!
Claudia Weisz
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Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week verzorger zijn maakt je neurotisch.
Ik kan het weten, want ik ben het en ik ben altijd een beetje gek. Na verloop van tijd,
als je leefpatroon verandert neem je andere beslissingen. Ik heb in 18 jaar geen vakantie
gehad, waarin ik niet voor iemand moest zorgen. Ik klaag niet. Ik voel me gezegend dat
ik anderen kan helpen. Maar ik ben moe. En als we ons een dag niet zo goed voelen,
zouden we dat moeten kunnen zeggen. 왗

Het evenwicht zoeken, word beter, maar niet bitter
Mest stinkt maar het is goed voor de tuin. Probeer positief te blijven. Aan alles zitten twee kanten,
het kost soms wat meer moeite om het te ontdekken maar met een positieve houding komt u echt
verder.

Maak uw eigen grenzen aan anderen duidelijk
U moet beseffen dat u af en toe ‘nee’ mag zeggen, dat u daardoor geen slechter ouder bent.
Laat anderen af en toe dingen organiseren. U kunt niet alles, dus zorg ervoor dat u prioriteiten in
uw leven stelt, dat u weet wanneer u uw grenzen bereikt hebt.

Help uw kind, maar zonder dat u uzelf beschadigt
Te veel willen helpen is ongezond. Indien u alleen maar bezig bent met de zorg voor iemand
anders, dan sluit u vele compromissen in uw leven. Op den duur leidt dit tot ontevredenheid.
Het is belangrijk dat u leert om ook voor uzelf te zorgen. Dit betekent niet dat u niet meer mag
helpen. Zorgen voor anderen is belangrijk, maar u moet uzelf niet wegcijferen.

Verstandig beleggen
Om te zien of u uw tijd goed besteedt, pakt u een stuk papier en vouwt het in tweeën. Maak aan
één kant een lijst van alle dingen die u voor anderen doet en aan de andere kant een lijst van wat
u voor uzelf doet. Zijn die lijsten even lang of niet? – zo niet dan is het tijd om dat evenwicht weer
terug te vinden.

Kies het goede moment
Kies het geschikte moment om met uw partner over de zorg voor uw dochter te praten.
Zorg ervoor dat u niet alleen over haar praat of dat u erover begint terwijl u allebei moe bent.

Stoppen, luisteren en praten
Mannen en vrouwen reageren anders bij het communiceren. Als stel leert u op een bepaalde
manier met elkaar om te gaan, soms door het verbergen van gevoelens enz. Wij gaan ervan uit
dat onze partner begrijpt hoe wij ons voelen, dat er geen uitleg voor nodig is. Het kan zijn dat u
erover wilt praten of dat de ander ervoor weg wil vluchten. Zorg dat u goed luistert en wees
bereid om erover te praten. Verwacht niet dat uw partner in uw hoofd kan kijken. U moet leren
erkennen dat er meer dingen in het leven zijn dan uw problemen thuis.

Geloof in uzelf
Denk niet dat u alles perfect moet doen of zoals anderen het van u verwachten. Echter u weet wat
het beste is voor uw kind. Luister naar uw eigen gevoelens.

Ontzie uzelf
Als Rett u teveel wordt neem dan een adempauze. Een klein dutje van 20 minuten doet wonderen.
Mediteer, kijk eens een poosje uit het raam, maak een wandeling als het kan. Even wat rust zal u
verfrissen en u zult er weer even tegenaan kunnen.

Hulp is nooit ver weg
Schroom niet om hulp te vragen. U hebt twee keuzes; u kunt beslissen om hulp te vragen of u
kunt zelf doorgaan totdat het niet meer gaat. Dit komt veel voor, de dochters worden geweldig
verzorgd maar de ouders hebben zichzelf verwaarloosd.
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Zij komen op een punt dat zij de zorg niet meer aankunnen. Het is altijd beter om hulp te vragen,
dan om te proberen alles alleen op te knappen. Schakel op tijd hulp in voordat het te laat is.
Waar kunt u hulp vinden?
Familie.
School.
Vrienden, buren of mensen uit de kerk.
Artsen, verpleegkundigen, gezondheidsmedewerkers.
Praatgroepen.
Lotgenoten contact.

-

Onderneem andere dingen
Probeer andere interessen te ontwikkelen zodat u niet
opgebrand raakt. Probeer iets gezonds te vinden, ver weg
van de ziekte van uw kind. De regels zijn – doe het, doe
het vandaag, doe het met enthousiasme en doe het zonder u schuldig te voelen.

Weggaan zonder kinderen
Als u wilt dat uw relatie standhoudt dan moet u ervoor
zorgen dat u af en toe alleen met z’n tweeën weg gaat.
Indien u alleenstaand bent geldt hetzelfde. Het is geen
overbodige luxe, dus zorg ervoor dat u het in uw planning
meeneemt. Laat iets anders weg, maar niet de tijd samen
en alleen. Er zullen wel veel dingen zijn die u nodig heeft,
maar u heeft in de eerste plaats uzelf nodig en dan elkaar.

Leren om minder precies te zijn
Mensen vinden het moeilijk om hulp aan te bieden als zij
het gevoel hebben dat zij de dingen niet net zo goed
doen als u. Indien u hoge eisen aan hen stelt dan zullen
zij minder geneigd zijn om te helpen. Accepteer dat niet
iedereen hetzelfde is. Soms is minder net zo goed.

Weg met het schuldgevoel
Onderken dit gevoel zo snel mogelijk. Het is onmogelijk om uw schuldgevoel kwijt te raken.
U zult altijd het gevoel hebben dat alles wat u doet nooit genoeg is. Houd op met het
onmogelijke te doen. Als uw kind een slechte bui heeft en u haar meeneemt bij een uitje met
andere kinderen en ze alles verknoeit, voelt u zich schuldig. Als u haar thuis achterlaat, voelt u
zich ook schuldig. Leer accepteren dat u zich altijd schuldig voelt – pas dan kunt u dit gevoel
loslaten. Als uw dochter een goede bui heeft, neemt u haar mee. Als zij een slechte bui heeft,
laat haar dan thuis, waarschijnlijk is zij hiermee ook tevreden. Iedereen wint een keer.
U kunt niet meer doen.

Verlies uw gevoel voor humor niet
Als u niet meer kunt lachen, gaat het niet goed. Lach met elkaar maar ook om elkaar. Lachen is
een onderdeel van overleven. Misschien dat anderen uw humor niet begrijpen – het maakt niets
uit. Het maakt allemaal deel uit van het proces van leren wat belangrijk is en wat niet.

U hoeft geen held te zijn
Gun uzelf mens te zijn – triest, gek, om het zat te zijn, om niet ‘bijzonder’ te zijn. Soms bent u net
Moeder Theresa of Superman, maar dit hoeft niet continu zo te zijn. Wij helpen niemand wanneer
wij moe, uitgeput en ‘op’ zijn.
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Tevreden zijn
Probeer tevreden te zijn met wat u hebt.
Het leven is zo slecht nog niet!

Regelmatig op adem komen zorgt dat je het langer volhoudt.
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Hoofdstuk 5

De zintuigen
Binnenste buiten, onderste boven
en achterwaarts

Van veel Rettmeisjes wordt verteld dat ze als baby weinig
begrijpen van hun eigen zintuigen en rustiger zijn dan
hun broers en zussen. Sommige meisjes lijken geen
interesse te hebben voor de wereld om hen heen. Weer
anderen reageren heel sterk op dingen die zij zien of op
bepaalde geluiden. In het begin wordt dit niet gezien als
teken dat er iets mis is. Maar wanneer een meisje in de
regressie fase belandt wordt het wel duidelijk. Iedereen
kan dan zien dat haar leven helemaal overhoop ligt. Het
wordt duidelijk dat er iets niet in orde is. Het kan zijn dat
zij onophoudelijk huilt of bang wordt van dingen, waar zij
een paar maanden tevoren niet op reageerde.
Veranderingen in haar omgeving kunnen haar panisch
maken. Misschien wil zij niet meer aangeraakt worden, zij
vermijdt menselijk contact. Zij wil haar favoriete eten niet
meer. Zij kijkt u niet meer recht in de ogen, sterker nog,
zij vermijdt oogcontact. Dit is voor ons ouders erg verwarrend. We vragen ons af wat er aan de hand is.
Alles waarmee wij vroeger succes boekten, werkt niet
meer. Ons kind is er slecht aan toe en we weten niet hoe
we haar kunnen helpen. Een van de meest verwarrende aspecten van RS is het gevoel dat iets niet
in orde is, maar dat wij niet weten wie ons hierover iets kan vertellen.
Niet alleen is dit een tijd vol stress voor de ouders, maar nog meer voor haar. Iets klopt niet.
Tijdens de regressie fase raakt zij in de war door alle sensorische prikkels. Zij weet geen raad met
alles wat er anders uit ziet, wat anders klinkt, ruikt en voelt dan vroeger. Geluiden die voor ons
normaal zijn, kunnen voor haar opeens erg hard lijken. De afstand van de kinderstoel naar de
vloer lijkt opeens onoverbrugbaar voor haar. Zij wordt door een sensorische chaos omringd.
Haar gedrag kan per dag veranderen van hyperactief tot passief. Zij kan haar wereld niet meer
begrijpen.
Het is belangrijk, in deze periode, dat jullie begrijpen dat zij jullie niet afwijst, zij heeft alleen
moeite met alle chaos om haar heen. Begrip en het aanbieden van structuur en veiligheid zal haar
angst verminderen en die van jullie ook. Op het moment dat zij vaardigheden begint te verliezen
zijn wij geneigd om alles aan te grijpen om dit verlies te voorkomen of een halt toe te roepen.
Wij willen haar blijven stimuleren, door middel van schommelen, aaien, zingen. Het gaat tegen
onze theorieën over hersenstimulatie en vroeghulp in, maar in deze fase is bij RS teveel stimuleren
niet de beste oplossing. Het is beter om haar geborgenheid en rust te geven, om haar te helpen
wennen aan de nieuwe situatie. Pas als haar sensorische waarnemingen minder heftig zijn, staat
zij open voor bepaalde therapieën.
Na verloop van tijd lijkt haar toestand te verbeteren. Of zij leert leven met haar onregelmatige
sensorische waarnemingen, of haar waarnemingen worden normaler. Ondanks alles zal zij
waarschijnlijk blijvend moeite hebben met het omgaan met sensorische stimuli – en wordt zij hierdoor af en toe onrustig en verdrietig. Een ouder vertelde dat haar dochter in staat is om volledig
onbewust te zijn van haar omgeving, maar dat zij in haar slaap van het kleinste geluid meteen
wakker wordt.
Soms vindt zij het gebruik van twee zintuigen tegelijk te overweldigend en onbewust kiest zij
ervoor om te kijken en niet te luisteren of om iets te ruiken voordat zij het proeft.
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Er zijn situaties die eng zijn voor onze dochters, bijv. overstappen van lichte op donkere
vloerbedekking. Amy ziet er niet bang uit, maar zij kan dit niet zonder aanmoediging
doen. Op school kwamen zij erachter dat zij heel slecht reageerde op veranderingen
vooral zonder waarschuwing vooraf. Nu vertellen zij het eerst en laten haar foto’s van
de nieuwe activiteit zien, voordat ze iets veranderen. Dit heeft enorm veel geholpen. 왗

Sensorische Integratie

Leah gaf elke keer na het schommelen over, maar nu zij meer ervaring met de schommel
heeft, gaat het beter en geniet zij ervan. Drie weken geleden zijn wij bij een ergotherapeut geweest, die werkt met sensorische integratie therapie. Die heeft ons een
aantal oefeningen gegeven die kunnen helpen bij dit probleem. Het idee is dat de meisjes
hulp nodig hebben bij het organiseren van de informatie vanuit hun zintuigen. Wij doen
nu allerlei oefeningen met haar bijv. wrijven van armen en benen, masseren van haar
schoudergewrichten, handen op haar schouders, beengewichten enz. Wij moeten dan
verbetering zien, zowel lichamelijk als op het gebied van concentratie en gericht bezig
zijn. Na de oefeningen werd zij wel rustiger. Zij vroeg zelfs om meer. Maar als ik met
haar bezig ben probeert zij wel weg te komen – kennelijk ben ik er goed in!. 왗
Wij hebben allerlei therapieën voor Katie geprobeerd, ook Sensorische Integratie.
Dit heeft bij haar echt gewerkt. Zij is heel bewust van haar handen en zij kan ze goed
gebruiken. Schommelen in de tuin heeft haar evenwicht en gevoel voor diepte aanzienlijk
verbeterd. Zij heeft hiermee nog af en toe problemen, maar die verdwijnen snel. Wij zijn
nu bezig met het borstelen van haar handpalmen. Zij wrijft niet in haar handen, maar
heeft gebalde vuisten. Tegenwoordig kan zij haar handen, als je dit vraagt, ontspannen
en zij steekt haar handen uit voor het borstelen. Katie heeft altijd haar handpalmen en
de onderkanten van haar voeten gekieteld. Zij doet het nog steeds maar minder vaak
dan vroeger. Wij masseren haar twee keer per dag. Zij is er gek op! Ik geloof dat haar
coördinatie hierdoor verbeterd is, dat zij beter kan lopen en dat zij beter haar handen
kan gebruiken. Wij kregen een oefenschema met armen en benen wrijven, handen op en
af haar schouders, druk op de gewrichten, enkelgewichten, verbanden en handen wrijven.
Het doel is om haar tastzin, beweging en gevoelsinput te verbeteren. Korte termijn doelen
zijn het verbeteren van haar speelvaardigheden, verminderen van het luchthappen en
tandenknarsen, bewustwording van haar handen en verbeterde mobiliteit zowel qua
snelheid als balans. 왗
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Wij doen het wrijven, diepe druk, gewichten en vele andere evenwichtsoefeningen met
Corinne. Wij hebben zelfs een oefenbal voor thuis aangeschaft omdat zij het zo leuk vindt.
Veel van deze oefeningen zijn goed voor het versterken van de spieren – wat zij met de
oefenbal doet helpt om haar rugspieren te versterken en om scoliose te voorkomen.
Corinne heeft veel baat bij de diepe druk en druk op de gewrichten vooral van haar armen
en schouders. Dit helpt haar om haar handen gericht en zelfstandig te bewegen. Zo weet
ik ook beter wat zij probeert te pakken. Zij kan ook met haar looprek beter bewegen en
heeft mij hierbij minder nodig. 왗
In het begin oefende zij met alle sensorische zintuigen. Haar therapeute vond het nodig
om haar helemaal ongevoelig te maken, door middel van het borstelen van haar armen en
benen en haar laten voelen aan verschillende weefsels. Zij vond dit in het begin vreselijk
en bleef huilen. Nu gaat het goed, zij pakt zelf etenswaren en wil zelfs spelen. Zij blijft
tandenknarsen ondanks mondstimulatie met tandvlees borsteltjes. Toch geloof ik dat
kinderen met hun tastzin zoveel kunnen leren over de wereld om hen heen en dat
Sensorische Integratie hen daarbij helpt. 왗
Als Corinne zit (of als zij rechtop staat – zij moet zich dan wel ergens aan vast houden)
drukken wij haar schouders naar beneden zodat zij beter bewust is van haar ruimtelijke
oriëntatie. Dit wordt diepe druk genoemd en het blijkt een goede werking te hebben
(al is het soms van korte duur). Zij kan hierna haar handen uit elkaar halen en zelfs gericht
gebruiken. Dit is behulpzaam bij het leren lopen met haar rollator – zij neigt om naar
achteren te leunen maar als zij zich bewust naar beneden drukt, gaat zij vooruit.
Helaas verdwijnt dit al te snel weer!. 왗
Ik vind het idee van inpakken en druk op de gewrichten wel goed. Ik denk dat onze
kinderen erg slap zijn, zij kunnen geen gewicht verdragen en dit zou kunnen helpen.
Het gebruik van een voet orthese bij Amanda heeft duidelijk geholpen om haar voeten
recht te zetten zodat zij beter kan lopen. 왗
Wij passen ‘diepe druk’ toe bij Shanda en maken er een spelletje van. We noemen het het
koekjesspel. We rollen Shanda in een deken en zeggen dat we het Shanda-koekje op
gaan eten. Zo krijgt ze ‘diepe druk’ op haar schouders, armen en benen. Ze vindt het
prachtig. 왗
Kim krijgt gedurende dit hele jaar Feldenkrais functionele integratie. Dit houdt veel
drukken op de schouders in, terwijl Kim op haar rug ligt (uiteindelijk kon zij het vol
houden met alleen maar kleine kussens onder haar knieën en enkels en met haar hoofd op
een opgevouwen handdoek). Het gaat in korte ritmische bewegingen en is heel zacht.
Als de fysiotherapeut weerstand voelt dan gebruikt zij een andere techniek. Het idee
erachter is dat het gevoeld wordt in de botten tot de voeten toe. Het kan ook in andere
richtingen gedaan worden, bijv. vanaf de voeten naar de schouders toe. Het moet prettig
zijn, want Kim vindt het heerlijk. 왗
Hoe je naar jouw dochter kijkt, verandert met de tijd. De therapeuten zijn allemaal
professioneel, dus zij zijn positief ingesteld. In het begin lijkt het echt te helpen, maar dat
kan het beste beoordeeld worden door een tijdje met de therapie te stoppen, na drie tot
zes maanden, en dan te kijken hoe ze functioneert. Je kunt haar functie niveau zelf testen
door middel van het gebruik van bepaald speelgoed, taken, sociale omgang enz.
Herhaal deze testen na nog eens zes maanden om objectief te kunnen meten of zij vooruit
gegaan is of niet. 왗
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Wij hebben gedurende twee jaar Sensorische Integratie therapie gedaan en alle attributen
in huis gehaald. Het was leuk voor Amanda en ook voor ons. Zij vond de schommel in huis
erg leuk en zij was gek op ballen en ballonnen schoppen. Wij hebben er een hoop plezier
mee gehad maar, na twee jaar, was het lopen verslechterd en haar tastzin was nauwelijks
veranderd. Ik weet dat het bij andere kinderen wel succesvol is geweest maar hun
uitgangssituatie was anders. 왗

Gezichtsvermogen
De meeste meisjes met RS hebben een normaal gezichtsvermogen behalve dat zij soms of bijziend
of verziend zijn. Dit is met een bril makkelijk te corrigeren. Scheel kijken wordt met het afplakken
van het oog of chirurgie gecorrigeerd. Vaak kijkt zij gericht naar iets dat zij wil oppakken, maar
voordat zij het oppakt kijkt zij weer weg. Misschien dat zij uit haar ooghoeken kijkt in plaats van
direct. Als zij iets nieuws tegenkomt, dan kijkt zij er een paar keer heel vluchtig naar voordat zij
zich echt erop concentreert. Dan leunt zij vaak naar voren om het object beter te kunnen bestuderen. Ouders beschrijven dit gedrag als ‘of-of kijken’ – snel wisselen tussen dingen dichtbij en veraf,
zonder te zien wat er tussenin zit. Soms kan zij nauwelijks iets volgen met haar ogen behalve door
middel van ongecoördineerde bewegingen en op andere momenten gaat het zonder problemen.

Het lijkt alsof Lisa niet in staat is om te begrijpen wat zij ziet terwijl zij ernaar kijkt.
Zij kijkt naar iets dat zij echt leuk vindt, maar kijkt dan even snel weer weg. Wij vonden
dit altijd raar vooral toen Lisa begon te lopen. Wij moesten haar hand vast houden.
Zij hield haar ogen dicht onder het lopen, maar als wij de rand van de stoep naderden dan
wist zij feilloos wanneer zij van de stoep af moest stappen. 왗
Voordat Katri dingen niet meer vast kon houden, keek zij altijd naar haar eten op het
bordje en dan keek zij weg voordat zij het eten met haar handen oppakte. Ilene en ik
dachten toen dat zij het bestek niet gebruikte omdat zij zich niet goed concentreerde en
ook niet keek naar wat zij aan het doen was. Nu realiseren wij ons dat zij wel degelijk
geconcentreerd was, maar dat zij weg moest kijken om dit te kunnen doen. 왗
Als Kim’s uitzicht door iets belemmerd wordt, past zij haar blik aan zodat dat uitzicht
verbeterd wordt. Het gebeurt zo vaak – of zij kijkt weg, of zij draait met haar hoofd en als
zij hiermee klaar is dan kijkt zij heel gericht naar het object. Volgens mij probeert zij heel
bewust om haar situatie te verbeteren. 왗

Zij reageert sneller op scherpe contrasten in kleuren en patronen. De combinatie van licht en
beweging, bijvoorbeeld met een spiegel, glimmende objecten en kaarsen maakt dat zij beter
reageert. Vele ouders merken dat hun dochters aangetrokken worden door ogen – in een persoon,
een pop of zelfs in een foto. Dit is duidelijker waarneembaar in de kinderjaren. Misschien leert ze
bij het ouder worden dingen beter onderscheiden dan door middel van zintuiglijke prikkels.

Vroeger sloot Karina altijd haar ogen als iemand voor haar ging staan. Dit gebeurde ook
tijdens de regressie periode gedurende ongeveer twee jaar. Als wij te dichtbij kwamen
sloot zij liever haar ogen dan dat zij in onze ogen moest kijken. Ik begreep het niet maar
ik denk dat het te maken had met het feit dat zij niet alles zag en iets engs in onze ogen
zag. Dit duurde ongeveer drie jaar. 왗
Leah lijkt moeite te hebben met het verwerken van de informatie die zij via haar ogen
ontvangt en vooral het coördineren van de input van beide ogen. Hierdoor is het te
begrijpen dat zij bang is om op onregelmatige oppervlaktes te bewegen. 왗
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Dani heeft niet vaak gericht naar iets kunnen kijken dat zij wilde oppakken. Ook als zij
aan het vingerverven is, kijkt zij niet naar de doek totdat het klaar is. 왗
Het is net alsof kijken naar iets haar zeer doet, waardoor zij dit probeert te vermijden
door snel te kijken en meteen weg te kijken. 왗

Gevoel voor diepte is veranderd en een meisje met RS dat kan lopen twijfelt vaak als zij omhoog
of omlaag moet. Trappen oplopen is al moeilijk maar van de trap af komen is vaak onmogelijk.
Dit komt omdat de afstand tussen de traptreden, in haar perceptie veel hoger of lager is en zij
bang is om te vallen. Hetzelfde gebeurt als zij op een andere ondergrond of hoogte terechtkomt.

Het helpt Becky enorm als er geen trappen zijn en als de overgang tussen de keukenvloer
en het tapijt zo vlak mogelijk is. Het helpt ook als de kleuren niet te verschillend zijn, dan
heeft zij niet het gevoel dat zij uit de ene kamer in de andere valt. 왗
Meghan heeft altijd problemen met overgangen in een vloer of ondergrond. Zij kijkt
niet altijd naar beneden dus ziet zij het vaak niet. Maar er zijn momenten op onbekend
terrein, dat ze ergens overheen moet. Wij proberen haar verbaal te helpen – ‘het is een
trede’ of ‘het is geen stoep’. Soms staat ze minutenlang te kijken voordat ze de stap
waagt. Het kan gewoon een verfstreep zijn op een parkeerplaats. 왗
Maria gaat vlot de trap op, maar naar beneden aarzelt ze erg. Zij lijkt altijd bang om te
vallen maar er was iets anders, dat de fysiotherapeute ons duidelijk maakte. Maria ging
niet meer vooruit de trap af maar draaide zich zijwaarts. Zij roteerde haar heupen en wij
dachten dat dit haar een veilig gevoel gaf. Misschien was dat deels zo maar wij ontdekten
ook iets nieuws ‘passief gebrek van de kniepees’. Dit betekende dat Maria haar heupen
draaide om zijwaarts naar beneden te kunnen vanwege haar verkorte kniepees, die niet
het volle gewicht op het achterste been kon dragen als ze met haar voorste been naar
beneden stapte. 왗
Trappen lopen naar boven vraagt om een verplaatsing van het gewicht naar voren. Meg
lijkt altijd naar achteren te willen leunen, wat nogal gevaarlijk is op een trap. Wij houden
haar linkerhand vast (staand achter haar) en dan trekken wij haar een kleine beetje naar
voren zodat zij in de goede houding komt om naar boven te gaan. Soms heeft zij hulp aan
beide kanten nodig. Als wij te dichtbij zijn dan leunt zij op ons en doet zelf vervolgens
niets. Het is moeilijk om een goede balans te vinden en sommige dagen zijn beter dan
andere. Soms kan zij zelfs van voet wisselen! 왗

Geluid en gehoor
Het gehoor is bij meisjes met Rett syndroom meestal normaal. Er kunnen wel problemen zijn, die
te maken hebben met terugkerende middenoor ontstekingen. Het jonge meisje met RS kan hiervoor vatbaarder zijn. Zij gebruikt haar gehoor om de verschillende elementen van haar omgeving
te kunnen onderscheiden. Terwijl zij zich kan concentreren op visuele signalen door er lang naar
te kijken, zijn geluiden snel weer weg. Om hierop te kunnen concentreren moeten deze geluiden
steeds herhaald worden. Geluiden en beelden zijn erg belangrijk voor het meisje om haar omgeving te kunnen begrijpen. Een lawaaierige omgeving is heel vervelend voor sommige meisjes, ze
raken opgewonden en worden prikkelbaar. Anderen lachen erom of vallen zelfs in slaap om het
geluid af te weren.
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Onverwachte harde geluiden kunnen haar bang of verward maken. Het kan zijn dat zij bepaalde
muziek of ritmes prettig vindt.

Toen Stephanie twee was vond zij het vreselijk om aangeraakt te worden. Zij beefde van
sommige geluiden, bijv. stromend water uit de kraan, de stofzuiger of als mensen gingen
klappen of zingen enz. Nu dat zij bijna vier is vindt zij het heerlijk om geknuffeld te worden, zij is gek op water op haar hoofd, zij haat de stofzuiger nog steeds en denkt dat
mensen haar aanmoedigen als zij applaudisseren! 왗
Soms lijkt het alsof zij boos is totdat het geluid stopt. Zij leek vroeger meer last van lawaai
te hebben dan nu. Haar onderwijzeres heeft gemerkt dat zij heel gevoelig is voor veel
lawaai, behalve voor muziek. 왗
Amy raakt geagiteerd bij het geluid van huilende kinderen. Soms sluit zij zich op in haar
eigen kamer of zij gaat er tegenin met haar eigen lawaai of zij krijgt een aanval.
Er komen teveel stimuli op haar af en zij kan er niet mee omgaan. Al vindt zij het heerlijk
om in het middelpunt van de belangstelling te staan, ze kan maar weinig aan. 왗
Briana is heel gevoelig voor schreeuwende en huilende kinderen. Zij heeft hier nooit een
epileptische aanval van gehad, maar zij raakt wel geagiteerd door het harde lawaai van
iemand anders. Zij raakte op school erg overstuur van een kind dat veel schreeuwde en
huilde en was daardoor niet in staat om op haar niveau te functioneren. Toen zij van
school thuis kwam kostte het mij meer dan een uur om haar te laten ontspannen. Zij wilde
‘s ochtends niet meer naar school. Voordat zij de bus instapte deed zij haar handen over
haar oren en zij was erg gespannen. Het ging pas beter toen het andere kind uit de klas
gehaald werd tijdens de huilbuien. 왗

Aanraken
Veel meisjes zijn zeer gevoelig in hun gezicht – zij vinden het niet prettig om hun gezicht te laten
wassen, hun tanden te poetsen en zij hebben een hekel aan wind, regen en sneeuw in hun
gezicht. Zij wrijven vaak in hun ogen of krabben in hun gezicht. Zij kijken heel lang naar het eten
op een lepel voordat zij het in hun mond doen. Zij eten hun voedsel liever op kamertemperatuur
dan heet of koud en de samenstelling is vaak belangrijker dan de smaak of hoe het ruikt.
Zij kunnen beter vast voedsel slikken dan vloeistoffen.
De meeste meisjes zijn erg gevoelig voor pijn en hebben moeite om de pijn te uiten. Het kan zijn
dat zij erg teruggetrokken en gespannen worden in plaats van te huilen. Vaak hebben zij een
vertraagd gevoel voor pijn. Pijn die van buitenaf komt, zoals een klap, lijkt minder pijnlijk te zijn
dan interne pijn zoals buikpijn of lucht in de darmen. Sommige ouders vertellen dat hun kinderen
pijn in verschillende delen van hun lichaam anders lijken te voelen – een val op het voorhoofd
doet veel pijn, terwijl een val op het achterhoofd geen reactie geeft. Soms wordt een botbreuk pas
na twee dagen opgemerkt als er zwelling optreedt. Dit maakt het moeilijk om de oorzaak van een
huilbui te achterhalen – is het van pijn, verveling of boosheid? In het hoofdstuk Gedrag staat een
checklist, die hierbij kan helpen.

Zij vond het vreselijk om aangeraakt te worden. Ik herinner mij dat ze bij mij op schoot
zat met mijn armen om haar heen, maar zonder dat wij elkaar aanraakten. Als ze mijn
armen zag, duwde zij mij weg. Met haar broer deed zij dit niet. Hij kon alles met haar
doen. Dus was het niet alleen een probleem van sensorische input, maar ook deels haar
eigen keuze. 왗
Leah lijkt zowel ongevoelig voor sommige aanrakingen, als hypergevoelig voor andere.
Een goede tastzin is belangrijk voor de emotionele ontwikkeling, handvaardigheden en
concentratie. Leah zou haar handen meer gebruiken, als zij er zich meer bewust van was. 왘
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Zij trekt terug bij een lichte aanraking en kan het niet allemaal goed registreren. Zij heeft
moeite met het verschil tussen beschermende en onderscheidmakende informatie. 왗
Beschermende aanraking veroorzaakt terugtrekking en verdediging terwijl onderscheid
makende aanraking de hersenen gedetailleerde informatie over de maat, vorm en
structuur van allerlei objecten en de omgeving geeft.
Het kunnen onderscheiden of een aanraking gevaar oplevert of niet is essentieel voor
allerlei vaardigheden in het dagelijks leven. Leah steekt regelmatig dingen in haar mond
om haar van informatie te voorzien. De mond heeft de grootste mogelijkheden m.b.t.
aanraking, van het hele lichaam. 왗
Naar mijn mening is het zeer nuttig om de gevoeligheid van haar handen en lichaam te
stimuleren: d.m.v. masseren, kietelen, strelen en allerlei lichaamsspelletjes. Karina heeft
hierdoor wel geleerd om de aanraking van anderen te accepteren en zelf objecten aan te
raken. Het heeft wel lang geduurd. Verwacht niet dat zij snel vooruit gaat; ga niet al na
een paar maanden evalueren. Soms zijn veranderingen in gedrag niet blijvend, maar zij
kunnen, soms na jaren, weer terug komen. 왗

Smaak
Meisjes met RS hebben een normaal smaak patroon. Net als alle andere kinderen, vinden zij
sommige dingen lekker en sommige niet.

Ik vond het wat raar dat McKenna, één jaar oud, altijd het citroenstukje uit mijn ijsthee
haalde om erop te zuigen. Zij eet veel en vindt alles lekker, maar zij kan kieskeurig zijn –
zij wil alleen hamburgers van McDonald’s. Zij vindt kipstukjes van Burger King lekker, maar
niet van McDonald’s. Zij vindt macaroni uit blik lekker, maar niet als het vers gemaakt
wordt. Zij vindt rijst met groenten lekker, maar rijstepap raakt ze niet aan. Verder drinkt
zij van alles – ik vraag mij wel eens af of zij smaakpapillen heeft! 왗

Reuk

Shanda ruikt eten van ver af. Zij vindt het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. 왗

Prikkelen en rust geven
Het centrale zenuwstelsel reguleert ons niveau van stimulatie. Indien alles in orde is, kunnen wij
wakker en alert blijven zonder dat wij prikkelbaar of hyperactief worden, mits wij voldoende slaap
hebben gehad. Vele jonge meisjes met RS worden snel onrustig in situaties van verhoogde sensorische input en gaan huilen en schreeuwen. Andere meisjes vallen vaak in slaap overdag. Het kan
zijn dat zij gewoon moe zijn, dat zij niet goed slapen of door medicijnen. Het kan ook zijn dat zij
moeite hebben met zintuiglijke regeling, veroorzaakt door een veranderd niveau van serotonine in
de hersenen. Hieronder een aantal oefeningen om haar op te wekken of rustig te maken:

-

Rustgevende mogelijkheden
Langzaam ritmisch heen en weer bewegen; heeft het meeste effect als haar ogen op
de horizon gericht zijn.
Diepe druk of gelijkmatige compressie.
Langzaam uitrekken (niet voor kinderen met een lage spiertonus).
Inwikkelen in een deken.
Strelen over het lichaam.
Warme temperatuur.
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Eenvoudige vormen zonder scherpe contouren.
Gelijkblijvende visuele stimulatie.
Rustige patronen en zachte kleuren.
Rustige liedjes en ritmes.
Lage tonen en eenvoudige teksten.
Gedempt licht.
Trui of deken met gewichten.

-

Activiteiten met richtingsveranderingen en onverwachte bewegingen.
Ondersteboven hangen, met het hoofd naar beneden.
Schommelen.
Snel ronddraaien (wel opletten voor tekenen van overstimulatie, bijv. toenemende
transpiratie, misselijkheid, rood gezicht en de hik).
Lichte aanraking.
Koude temperaturen.
Heldere kleuren of lichten.
Rode en gele kleuren.
Zwart-wit patronen.
Harde muziek met een snel tempo.
Allerlei geuren.
Oneffen structuren.
Objecten met rare vormen en hoekige kanten.
Aanraken van het gezicht.

-

Stimulerende mogelijkheden

Proprioceptie, is het zintuig waardoor een meisje met RS zonder te kijken weet waar haar lichaam
zich in de ruimte bevindt. Het vestibulair systeem helpt haar om bewegingen te identificeren – of
haar lichaam of iets dichtbij haar aan het bewegen is. In Hoofdstuk 11 – Problemen met de
motoriek worden deze systemen verder besproken.

De schrijver wil de volgende professionals bedanken voor hun
bijdrage aan dit hoofdstuk: Barbro Lindberg en Jan Townsley.
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Hoofdstuk 6

Gedrag
Gedraag je!
Kenmerkend voor het gedrag van meisjes met RS is dat
hun gedrag inconsequent is. Dit geldt zowel voor
stemming als voor prestaties. Wij zijn allemaal aan
stemming onderhevig, beïnvloed door interne zaken
als hoofdpijn, obstipatie en vermoeidheid of door
externe factoren (het weer, de drukte). In RS gaat dit
van het ene uiterste in het andere, soms binnen het
uur terwijl de omgeving niet verandert. Het meisje met
RS kan het ene moment lachen en het andere huilen,
zonder aanwijsbare reden. Een ouder beschreef dit als
‘een wervelstorm die elk moment los kan barsten’. Een
van de moeilijkste aspecten van dit gedrag is dat je
niet weet hoe je haar weer rustig krijgt. Of het kan
zijn dat zij midden in de nacht wakker wordt en dan
urenlang hardop ligt te lachen, zonder dat je haar
kunt laten stoppen. Het is te makkelijk om dit als wangedrag te beschouwen, want wij weten dat zij weinig
controle over haar eigen gedrag heeft.

Jocelyn is niet om staat om handelingen na te doen. Zij heeft geen fijne motoriek en
weinig grove motorische vaardigheden. Wij hebben ontdekt dat als zij iets wil doen, het
heel belangrijk voor haar moet zijn en dat het spontaan moet gebeuren. Bijvoorbeeld als
zij iets wil hebben en het buiten haar bereik is, dan doe ik alsof ik dit niet zie en vaak
doet zij dan toch een poging om het zelf te pakken. Aan de andere kant, als ik probeer
een handeling met haar stap voor stap te doen, wil zij het niet of kan zij het niet.
Wij hebben geleerd om haar vrij te laten om met ons mee te doen, wanneer zij er zelf
klaar voor is. Soms, als ik haar eten geef, doet zij haar mond niet open. Als ik een poging
doe om haar mond te openen, dan biedt zij weerstand, maar als ik de lepel weghaal en
tegen haar zeg: ‘o.k. als je er klaar voor bent’ dan doet zij meestal toch haar mond open.
Soms, vooral ‘s ochtends doet zij haar mond niet open voordat ik getest heb of haar pap
op de goede temperatuur is – ik heb die fout wel eens gemaakt! Ik heb het idee dat het
helpt als zij het gevoel heeft dat zij ook iets kan beïnvloeden. Acceptatie is voor haar erg
belangrijk en soms begint zij te huilen als zij het gevoel heeft dat zij buitengesloten
wordt. Als de mensen om haar heen haar accepteren dan kunnen zij haar helpen om haar
betrokkenheid te vergroten. Er zijn ook momenten dat niets haar gelukkig maakt, maar
wij hebben geleerd om hiermee om te gaan en om Jocelyn beter te begrijpen – dat zij ook
haar frustraties moet kunnen uiten. 왗

Schommelingen in gedrag

Wij hebben een gedragspatroon in Amy’s leven opgemerkt. Wij noemen het ‘earth to
Amy’ dagen. Als ze de strijd aanbindt, gaat ze ook echt de strijd aan. Dan reageert ze,
maakt geluiden, loopt en trekt met ons op. Dit zijn de dagen dat zij een gesprek begint,
glimlacht, grapjes snapt en op het goede moment lacht. Deze schommelingen in stemming
zijn volstrekt willekeurig, niet aan externe factoren gerelateerd. Op goede dagen is God
aan het werk, op slechte dagen is het de Rett duivel. 왗
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Shanda heeft ook goede en slechte dagen. Zij heeft tijden dat alles goed gaat en dagen
dat alles mis gaat. Tijdens de slechte dagen lezen wij haar favoriete boeken en kijken naar
Barney video’s. Tijdens de goede dagen is zij een bron van plezier. Ik heb gemerkt dat de
slechte dagen vaak komen na een onrustige nacht. Sinds zij vijf is geworden hebben wij
meer ‘goede’ dan ‘slechte’ dagen. 왗

Terugtrekken
Veel meisjes met RS hebben, tijdens de regressie fase van de ziekte, een periode van in zichzelf
gekeerd zijn. Dit is een van de moeilijkste aspecten van de ziekte. Al lijkt het op wangedrag, het
wordt waarschijnlijk door alle verwarring in haar veroorzaakt. Zij kan geïrriteerd raken, slecht
slapen, veel huilen en niet aangeraakt willen worden. Zij raakt overstuur als dingen in haar
omgeving veranderd worden en het kan zijn dat zij oogcontact vermijdt. Haar pijngrens wordt
verhoogd. Het is voor haar een moeilijke tijd omdat zij aan alle veranderingen moet wennen.
Haar verbijstering is begrijpelijk. Zij heeft de mogelijkheid om te praten verloren en zij kan de
wereld om haar heen niet meer volgen. Haar lichaam is niet meer zo soepel als het vroeger was.
Zij heeft haar houvast in het leven verloren. Het is zo moeilijk om er achter te komen wat ze nodig
heeft. Zij is misschien het meest geholpen door haar leven goed te structureren en een vaste
routine te volgen. Dit geeft haar een gevoel van veiligheid. Troost geven door middel van liefde
en begrip voor haar situatie is even belangrijk. Zij moet leren slagen, ondanks haar beperkingen.
Als de regressie fase voorbij is en de onzekerheid afneemt begint ze weer oogcontact te maken.
Zij voelt zich meer in balans en interesseert zich weer voor haar omgeving en de andere mensen
om haar heen. Vele ouders noemen hun dochter ‘een allemansvriend’ tijdens de latere kinderjaren.

Ik kan u wel vertellen dat de perioden van schreeuwen en huilen niet eeuwig duren.
Probeer er niet stapelgek van te worden. Mijn man zei dat hij Sherry soms neer moest
leggen en even bij haar uit de buurt moest blijven – hij kon haar niet helpen en vond dit
uitermate frustrerend. 왗

Huilen
Huilen heeft een doel. Het signaleert boosheid, verdriet, frustratie of pijn. Baby’s leren, kort na de
geboorte, dat huilen een reactie uitlokt en moeders leren snel het huilpatroon van hun eigen kind
onderkennen. Huilen is de enige manier waarmee baby’s hun ongemak, honger of dorst kenbaar
kunnen maken. Omdat meisjes met Rett moeite hebben met communiceren is huilen voor hen de
logische keuze om aandacht te trekken. Wij proberen haar lichaamstaal te lezen en haar sprekende ogen te begrijpen, maar wij beschouwen haar huilen niet altijd als een vorm van communiceren. Maar als zij ongemakkelijk zit of honger heeft of boos is, is huilen de logische keuze als wij
haar boodschap niet begrijpen. U moet nooit onderschatten hoeveel zij begrijpt. Praat met haar
en laat haar weten dat u begrijpt dat zij haar best doet.

Maria is 12. Zij heeft huilbuien gehad, die twee uur duurden, een paar keer per dag.
Vroeger was zij altijd goed gehumeurd. Wij zijn met haar bij de kinderarts, neuroloog en
een orthopedisch chirurg geweest. Ook bij de gastro-enteroloog, die een inwendig
onderzoek deed om maagproblemen uit te sluiten. Daarna weer terug naar de kinderarts.
Alle bloed en urine testen waren negatief. Wij werden er gek van! 왗

-

Ouders hebben het zo beschreven:
Het is net alsof ze pijn heeft.
Soms huilt ze alsof haar hart zal breken.
Ze huilt alsof zij heel graag iets wil zeggen.
Ze kan hartverscheurend snikken.
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Soms lijkt het alsof ze een driftbui heeft.
Ze is ontroostbaar, met grote, droevige tranen.
Soms gaat ze snel over van huilen naar lachen.
Ze huilt alsof ze ergens is waar ze niet wil zijn of iets aan het doen is dat ze niet wil doen.

Zij raakt helemaal overstuur, begint te gillen en wordt na een tijdje ontzettend driftig. Ik
word er niet bepaald gelukkig van als zij zo is, in de supermarkt en vooral als haar broer
en zus ook niet doen wat ik vraag. Wij hebben geleerd om haar grenzen te respecteren en
haar niet mee te nemen naar plaatsen die haar overstuur maken. Net zoals je geen parfum
gebruikt als iemand last heeft van astma. 왗

Sommige mensen zijn van mening dat meisjes huilen om het huilen. Mijn gezond verstand zegt
dat niemand voor de lol huilt. Als zij huilt, dan is er iets aan de hand. Misschien iets lichamelijks,
misschien iets geestelijks. Misschien wil zij u iets duidelijk maken en kan zij dit alleen door middel
van huilen doen. Het kan zijn dat zij niet alles onder controle heeft. Wees bedacht op andere,
non-verbale, signalen. Ga er niet van uit dat zij huilt omdat zij RS heeft. De eerste prioriteit is om
zeker te zijn dat er niet iets lichamelijks aan de hand is. Hieronder een lijst van mogelijke problemen die door de arts uitgesloten moet worden:

-

Heeft ze last van verstopping, zit de ontlasting haar dwars? Heeft zij regelmatig ontlasting?
Heeft zij kiespijn? Weigert zij eten, snoep of koude dingen?
Heeft zij hoofdpijn? Kijkt zij scheel of slaat zij op haar hoofd?
Heeft zij keelpijn? Weigert zij dingen door te slikken?
Heeft zij misschien een oorontsteking? Grijpt zij regelmatig naar haar oren?
Heeft zij last van maagzuur? Laat zij vaak boeren? Huilt zij na het eten?
Heeft zij buikkrampen? Moet zij ongesteld worden?
Loopt zij mank? Ontziet zij een lichaamsdeel?
Huilt zij als iemand haar beweegt?
Heeft zij vaginale afscheiding?
Lijkt het alsof zij ergens jeuk heeft?
Is haar spalk te strak? Heeft zij rode plekken op haar huid?
Heeft zij krampen in de benen of voeten?
Is ze ergens allergisch voor?
Heeft zij een urineweg infectie? Plast zij te weinig of ruikt het erg sterk?
Zou zij galstenen kunnen hebben?
Zou zij een cyste in de eierstok kunnen hebben?

Als ik Laura, via haar talker, vraag waar het zeer doet, laat zij mij weten dat zij buikpijn
heeft, geen hoofdpijn en dat het het bovenste deel van haar maag is dat zeer doet.
Wanneer zij later op de dag eet, neemt zij een paar hapjes, ademt diep in en duwt dan
haar eten weg. Dit begon opeens dus ik denk niet dat zij ergens allergisch voor is. Wij zijn
perplex. Ze is bij de orthodontist geweest en ik denk dat hij het wel gemerkt had als zij
last van haar gebit heeft. Ik vind het zo frustrerend. De gastro-enteroloog adviseerde ons
naar de neuroloog te gaan – het is net als pijn, neurologisch. Ik heb het gevoel dat de artsen denken dat wij dit verzinnen. Een arts vroeg ons hoe wij het zouden vinden als de pijn
opeens weg was, zonder dat de oorzaak gevonden wordt. Ik zei dat ik daar natuurlijk erg
blij mee zou zijn. Ik probeerde hen duidelijk te maken dat onze meisjes pijn niet verzinnen
en dat Laura eten lekker vindt wanneer zij zich veilig voelt en er geen pijn van krijgt. 왗
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Verzorgers doen hun uiterste best om achter te
komen waarom zij aan het huilen is. Soms kunnen zij helpen. Hieronder een aantal suggesties:
Geef haar iets te eten of te drinken.
Geef haar droge kleren als zij nat is.
Behandel de obstipatie.
Masseer haar armen, handen en benen.
Haal haar weg uit de drukte.
Leg haar neer in een rustige, donkere kamer.
Wijzig haar routine of breng haar terug
in haar vertrouwde routine.
Vermijdt extreme kou of warmte.
Voorkom dat jij emotioneel of boos
wordt waar zij bij is.
Breng haar naar de wc.
Draai haar favoriete muziek of video.
Verander haar zitpositie.
Knuffel haar.
Laat haar aan iets anders denken.
Ga een ritje in de auto maken.
Stop haar in een warm bad.
Wrijf over haar buik.
Masseer haar voorhoofd.
Wikkel haar in een warme deken.
Praat geruststellend tegen haar.
Maak gebruik van een communicatiesysteem.

-

Angela had soms erge huilbuien waarbij zij zich verstopte achter iets, bijv. een stoel. Wij
hadden haar nooit met tranen in haar ogen gezien. Zij kon wel huilen, maar er kwamen
alleen tranen als zij echt pijn had. Inmiddels weten wij dat zij een lage bloedsuikerspiegel
heeft, dus geven wij haar nu onmiddellijk een beker sinaasappelsap of wat pindakaas en
binnen drie minuten is zij weer opgeknapt. Angela voelt zich hierdoor ook veel beter.
Zij krijgt nu drie goede maaltijden per dag en minstens drie tussendoortjes. 왗
Soms wordt Maria huilend wakker, soms lachend. Wij vinden het zo moeilijk om erachter
te komen wat er aan de hand is. Als zij huilt dan controleren wij de meest voor de hand
liggende redenen – luier, koorts, dorst. Omdat wij in Las Vegas wonen, checken we haar
ook op mierenbulten... vaak kwamen wij niet achter wat er daadwerkelijk aan de hand
was. Onze arts stelde voor haar Rennies te geven, voor het geval ze buikpijn of last van
maagzuur heeft. Wij hebben een stereo-installatie in haar kamer gezet, zodat we heel
zacht muziek op kunnen zetten, en we zeggen haar dat zij stil moet zijn om het te horen.
Soms heeft dit succes. Maar het blijft een onoplosbaar probleem. Het moeilijkst blijft dat
je niet weet waarom ze huilt en dat je haar niet kunt helpen. 왗

Vertrouw op je intuïtie
Er zijn een aantal mogelijkheden om de oorzaak van het huilen van uw dochter te achterhalen.
Als zij bijvoorbeeld elke avond voor het eten begint te huilen, kunt u haar een half uur eerder
eten geven of een tussendoortje, na school. Dat is makkelijk opgelost. Maar stel dat ze begint te
huilen als u met haar wil gaan wandelen. U trekt haar jas aan en ze begint. Omdat u niet met een
huilend kind op straat wilt, doet u haar jas weer uit. Dan houdt zij op met huilen. Wat zijn de
mogelijkheden? Zij heeft geen zin om te gaan wandelen en maakt dit zo aan u duidelijk.
Misschien heeft zij pijn, haar schoenen zitten niet goed, haar spalk klemt ergens of misschien heeft
zij vergroeiingen van haar voeten die het lopen pijnlijk maken. Om daar achter te komen moet u
haar looppatroon op andere tijden van de dag observeren.
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Als zij in een rolstoel zit is misschien het inademen van koude lucht pijnlijk of houdt zij niet van
extreme kou of warmte. Misschien is zij bang voor de grote hond van de buren. Om erachter te
komen of iets heel serieus is moet u haar huilbuien goed documenteren – hoe vaak, hoelang en
hoe ernstig. Soms schat u de ernst van haar probleem verkeerd in of komt u er niet achter wat er
aan de hand is. Als u een serieus probleem niet tijdig onderkent, duurt het ongemak voort en
krijgt u een behoorlijk schuldgevoel. Zorg dat het u niet klein krijgt. Af en toe zult u het gevoel
hebben dat u gebukt onder schuldgevoelens door het leven gaat, maar het wordt gevaarlijk als u
hierdoor de moed opgeeft. Probeert u eroverheen te zetten en door te gaan. In heel onverwachte
situaties moet u leren gebruik te maken van al uw zintuigen – ogen, oren, aanraken en ruiken –
en uw eigen intuïtie. Zo kunt u leren het huilen van uw dochter te interpreteren.
Claudia Weisz
Kijk naar de uitdrukking op haar gezicht. Kijk of u boosheid of angst in haar ogen ziet. Zijn er
tranen? Let op haar dagindeling. Heeft zij haar lunch of tussendoortje wel op tijd gehad?
Heeft zij problemen met plassen of met ontlasting? Heeft zij regelmatig ontlasting gehad?
Heeft zij last van luieruitslag? Iedereen kan hier chagrijnig van worden.
Voel of zij koorts heeft, of zij warm aanvoelt of een opgezette buik heeft. Indien u een lijst bijhoudt van eten en stemming, dan kunt u er misschien achterkomen of er bepaalde etenswaren zijn
die haar van streek maken. Misschien heeft zij veel lucht ingeslikt – iets dat veel voorkomt. Heeft
zij kleren aan die niet lekker zitten? – misschien een te strakke broek of een riem, vooral als zij
een opgezette buik heeft. Voel of haar handen of voeten erg koud of juist heel warm zijn. Kijk of
ze ergens kramp heeft, of er een verschil is tussen de rechter en de linkerkant van haar lichaam.
Controleer of er geen steentje in haar schoen zit – misschien zitten de elastiekjes of speldjes te
strak. Is er een label in haar hemd dat haar nek irriteert?
Ruikt u ‘s ochtends braaksel op haar kussen? Dit zou kunnen betekenen dat zij een refluxprobleem
heeft, waardoor zij een brandend gevoel in haar slokdarm heeft. Heeft zij last van winden laten?
Ruikt haar adem zuur – misschien dat zij ontstoken amandelen, keelpijn, buikpijn of kiespijn
heeft? Is er een bepaalde geur om haar heen die u aan haar dokter kunt beschrijven?
Luistert u naar haar huilen. Hoe klinkt het? Begint zij opeens te huilen of bouwt zij het op?
Hoelang gaat het door en wanneer houdt het op – met of zonder uw interventie? Hoe vaak komt
het voor? – is het elke keer op hetzelfde tijdstip? Een hele dag per maand? Drie keer per week?
Wat helpt? Aspirine? Rennies? Laxeermiddelen? Klysma? Massage? Muziek?
U bent de deskundige. Als zij normaal goedgehumeurd is en opeens begint te schreeuwen, dan
moet u er achter zien te komen wat er aan de hand is. U bent de meest geschikte persoon om te
weten of er dingen in haar leven veranderd zijn, of zij nu anders reageert dan u van haar gewend
bent. Omdat deze meisjes Rett syndroom hebben, zijn ze niet immuun voor alle andere ongemakken van het leven.
Er is een reden waarom wij er niet tegen kunnen als onze kinderen huilen. Het zit in ons, het
motiveert ons en het helpt ons om de oorzaak te achterhalen. Het is gevaarlijk om te denken dat
omdat deze meisjes niet kunnen praten, wij er niet achter kunnen komen wat er aan de hand is.
U moet dit niet geloven. Wij zijn juist de mensen die voor onze dochters een brug naar de wereld
vormen. Wij zijn geconditioneerd om gestrest te raken door het huilen van onze dochters zodat
wij hen kunnen redden.

Om haar gedrag beter te begrijpen, werken wij met een systeem van ‘functionele
evaluatie.’ Elke keer dat zij een woedeaanval heeft schrijven wij het op een kaartje – wat
Shandra aan het doen was, wat er om haar heen gebeurde. Wij beschrijven de driftbui en
noteren vooral wat voor actie en door wie werd ondernomen. Na een aantal van deze
incidenten kijken wij, samen met de andere hulpverleners, naar de aanvallen en proberen
wij een hypothese te vormen omtrent het gedrag van Shandra. 왘
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Negatief gedrag lijkt voornamelijk gebruikt te worden voor aandachttrekkerij, het ontvluchten van een situatie of om iets te krijgen dat zij graag wil hebben. Shandra heeft
vaak een woedeaanval als de lerares met een ander kind bezig is, zij wil graag de aandacht. Als zij een aanval heeft tijdens het eten, muziekles of andere drukke tijden van de
dag, dan nemen zij haar mee naar de hal, zij gebruikt dus die woedeaanvallen om uit een
vervelende situatie te ontsnappen. Haar gedrag lijkt verschillende functies te hebben.
Nu wij dit weten proberen wij haar een andere uiting van haar gevoelens aan te leren,
bijv. een knop indrukken of een geluid maken zonder driftige bui. Dit is effectiever en
menselijker, beter dan het proberen om de woedeaanvallen te stoppen. 왗

Niets is erger dan een ongelukkig kind, als je niet weet waardoor het ongelukkig is. Het lijkt alsof
de ‘huilknop’ ingedrukt is en je niet weet hoe je hem weer uit moet zetten. Eigenlijk is het voor
háár moeilijk om te stoppen. Je kunt er wanhopig van worden, je probeert te ontdekken wat er is
en het weer goed te krijgen. Soms wordt het alleen maar erger als je haar probeert te troosten.
Als je alles hebt geprobeerd van de twee lijstjes, probeer dan het volgende te bedenken:
Ze wil niet zo zijn.
Ze doet het beste wat ze kan.
Het gaat over en dan is ze weer het lieve meisje dat je kent.

-

De laatste 27 jaar maakten we perioden van huil, gil en handenbijt-buien mee. De eerste
jaren waren moeilijk. Ik denk dat de frustratie over het verlies van ‘handvaardigheden’ de
grootste oorzaak van deze buien was. Wat later ontdekten we reflux, waardoor het maagzuur in de slokdarm komt en hier inbrandt. Eten werd erg pijnlijk voor haar, toch wilde ze
eten want het zuur en een lege maag deden ook pijn. Zantac® en Maalox® hielpen en
een verandering van medicijnen hielp ook. Een aantal jaren was ze gevoelig voor bepaald
eten: tomaten, chocolade, eieren, citroenen en melksuikers – dit koste veel tijd en energie
om uit te zoeken. We moesten precies bijhouden wat ze elke dag at. De laatste tijd waren
het verkorte hielpezen, waardoor ze kramp in haar voeten en kuiten kreeg; het duurde
het langst voor we hier achter waren. Misschien werd dit voetprobleem veroorzaakt doordat Angie haar tenen opkrult als ze loopt, in een poging contact te houden met de vloer.
Als je haar optilt uit de douche – waar ze staat – lijken haar kleine platte voetjes op zuignappen; ik hoor net zo’n geluid als wanneer ik een zuignap van het raam trek. Langdurig
zitten, met de voeten naar beneden hangend, verkort op den duur ook de achillespees.
Ze draagt nu aangepaste schoenen en heeft haast nooit meer kramp. 왗
Laura heeft enorme huilbuien doorgemaakt. Ze had altijd al onrustige perioden, maar
huilde nooit echt. Nu huilt ze tranen met tuiten, in huilbuien die letterlijk uren duren.
Toen Laura vorige week naar de oogarts moest, kreeg ze net zo’n huilbui en de arts schrok
zo dat hij het alarmnummer belde. Laura’s huilbuien zijn geen epileptische aanvallen.
Ze lijkt goed te merken wat er om haar heen gebeurt tijdens deze aanvallen. We hebben
alles geprobeerd om haar op haar gemak te stellen, maar zonder resultaat. Het stopte
uiteindelijk vanzelf. Maar het gevoel van machteloosheid is heftig. 왗
Leah heeft soms huilbuien, dan is ze helemaal in tranen en heel moeilijk te troosten.
Soms gebeurt dit ‘s nachts en denken wij dat ze eng gedroomd heeft. Ze kon net als haar
‘gezonde’ zusje op twee manieren huilen – overstuur huilen, omdat ze gekwetst is, honger
heeft of moet plassen én het huilen als ze echt pijn heeft of als iets haar echt dwars zit.
Er is verschil in toon, ritme en heftigheid en we kunnen duidelijk onderscheiden als er echt
iets mis is. Ik denk dat huilen één van de communicatiemiddelen is die de Rett meisjes
gebruiken, maar dat het soms voorbij het punt is dat ze er nog controle over hebben. 왗
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Wij merken twee verschillende typen uitbarstingen. Vroeger had Ashley soms gewoon
teveel van iets gehad... teveel mensen die iets wilden doen, voor haar, bij haar, maakt niet
uit. Het is duidelijk dat ze gewoon met rust gelaten wil worden. Op die momenten liet ik
haar alleen in een stoel zitten en naar muziek luisteren of t.v. kijken. Al snel was
ze dan weer in orde. Er is echter nog een ander soort uitbarsting, waarbij niets haar kan
troosten. Ik geloof dat die buien ernstiger zijn. Dit duurde soms weken, niet continu, maar
in buien wekenlang. Wij wisten niet waarom het begon of stopte. Het stopte, maar niet
door wat wij deden. 왗
Jocelyn heeft vaak een slechte dag als ze huilt of gilt. Meestal is het echter maar een korte
uitbarsting, een deel van de dag en houdt het op als we iets anders gaan doen. Vaak
merkte ik dat ze ging huilen als het tijd was om weg te gaan, maar als ik haar gewoon in
de auto zet en de muziek aandoe wordt ze vanzelf rustig. Op andere momenten voelde ik
dat ze huilde van pure frustratie. Op zo’n moment, als ik heb gecheckt of ik niets kan
doen, vertel ik haar dat ik haar de ruimte geef om het zelf te verwerken. In haar eentje
komt ze er het snelst overheen. Ik denk dan aan mijn eigen slechte dagen. Soms word ik
ook liever alleen gelaten en wil ik ook niet dat iedereen van alles voor me oplost. 왗

Sommige ouders vertellen dat het gebruik van Naltrexone (Revia®, Nalorex®, vroeger Trexan®)
goed helpt om de angst en gilbuien te verminderen. De dosis moet per kind goed worden bepaald.
Soms heeft een lage dosis een goed effect, en soms juist een hogere. Een vervelende bijwerking
van Revia® is verminderde eetlust, wat tot gewichtsverlies kan leiden. Als het Rett meisje ouder
wordt, is haar gedrag vaak gelijkmatiger dan toen ze klein was. De meeste meisjes zitten na verloop van tijd ‘beter in hun vel’. Een aantal meisjes maakt echter een tweede emotionele terugval
mee, meestal na het achtste jaar. Huilen, gillen en jammeren kan gepaard gaan met slapeloosheid.
Zelfverwondend gedrag zoals in het gezicht slaan en op de handen bijten komt voor.
Ouders vertellen dat hun dochter jaren niet gehuild had, dat maakt het nog raadselachtiger.
Op school denken ze dat er iets ergs aan de hand is en de ouders zijn er van overtuigd. Helaas zijn
deze huil-buien niet ongewoon, alhoewel het meestal beter gaat als het meisje ouder wordt.

We maakten het mee toen Jocelyn heel jong was. En weer toen ze in de vijfde klas zat; we
gaven haar zelfs medicijnen tegen epilepsie voor het geval het daarmee te maken had.
Dat was niet zo, we ontdekten dat het een emotioneel antwoord was op iets dat op
school gebeurde. Toen we er eenmaal achter waren en de situatie veranderden, stopte
het huilen. Op 19 jarige leeftijd maken we nu weer zo’n periode door, maar nu lijkt het
pijn-gerelateerd, we denken buikpijn. Ik geloof dat deze huilperioden door veel dingen
veroorzaakt kunnen worden, emoties, pijn, frustraties. 왘
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Ik probeer met vallen en opstaan de reden te achterhalen en als laatste toevlucht zet ik
haar rustig in een stoel en ga zelf weg. Want hoe meer ik probeer te helpen bij iets wat ik
niet kan veranderen, hoe frustrerender het voor ons allebei is. 왗
Kayla had huilbuien, die uren duurden. Ze gilde en gilde maar. Niets wat we deden kalmeerde haar, alleen als we haar droegen en wiegden hielp het soms. Tijdens het huilen
sloeg ze zichzelf en trok haren uit. Dat duurde ± zes maanden en het was afschuwelijk.
Toen we RS ontdekten konden we concluderen dat ze door de regressie fase ging. Ik weet
niet waardoor het stopte, maar we weten nu wel wat we moeten doen als ze gaat huilen
en zichzelf pijn wil gaan doen: we zetten een Barney-video aan en het is over. 왗
Becky Sue, 17, had jarenlang af en toe huilbuien. Omdat ze meestal zo goed en gelukkig
is, brak mijn hart als ik haar zo verdrietig zag. Maar tegelijkertijd was het geweldig om
een andere emotie te zien. Er zijn duizend redenen waarom ze van streek kon zijn.
Dus liepen wij het lijstje af om te zien wat het zou kunnen zijn; teen dubbel in haar
schoen, te weinig slaap, teveel slaap, medicijnen of premenstrueel syndroom (PMS).
Ik praat altijd tegen Becky en vroeg haar wat er mis is en hoe ik het op kan lossen?
Soms troost alleen het praten en de aandacht haar al, soms niet. Haar stemmingswisselingen houden verband met haar menstruatiecyclus. 왗

Stemmingwisselingen
Haar humeur kan in korte tijd omslaan. ‘Jantje lacht, Jantje huilt’, zonder dat je snapt waarom.

Zo ligt ze rustig op de grond en zo barst ze uit in uitbundig gelach, waar iedereen vrolijk
van wordt. Dit zijn mijn beste momenten met haar. Ze kan zo wispelturig zijn. Je weet
nooit of je met haar ‘mag’ spelen. Wij respecteren haar territorium en laten haar alleen,
maar als ze zo begint te lachen zien we dat als een uitnodiging. Haar kleine broertje, nu
15 maanden, moet naar haar toe als ze zo lacht. Hij brengt haar een speeltje, klopt haar
op de buik, zit en klimt op haar en zij vindt het heerlijk. Ze heeft hem wel eens weggeduwd, maar hij komt steeds terug. 왗
Wat grappig of vervelend is, is dat haar stemmingswisselingen zo heftig kunnen zijn.
Gisteren ging ze van hysterisch gelach over in gillen zo hard ze kon, de glasbreukmelders
van ons alarm gingen zelfs af. Ik zou er heel wat voor geven om te weten wat zich in haar
hoofdje afspeelt. 왗

Wakker schrikken in de slaap.
Wakker schrikken in de slaap komt meestal voor bij kleuters, zo rond tweejarige leeftijd. Dit komt
doordat het kind heel snel in een diepe slaap valt. Het begint vaak met een gil en abrupt wakker
worden, gevolgd door verwarring. Ze verschillen van echte nachtmerries. Het wakker schrikken in
de slaap is een slaapstoornis, net zoals slaapwandelen. Door stress kan het ‘s nachts wakker schrikken vaker voorkomen.

Toen ze een dreumes was, schrok ze vaak ‘s nachts wakker, helemaal overstuur. Het duurde
uren en was voor ons moeilijk en uitputtend. Toen ontdekten we iets dat ons geweldig
hielp. Het heet een ‘Kelliquilt’, een ± 12 kilo wegende deken. We rolden Rosie erin als een
cocon en het gewicht kalmeerde en beschermde haar. Hij kost ± 149 euro en is de beste
investering die we ooit hebben gedaan. We gebruiken hem soms nog als ze angstig is, als
ze nerveus is en weer rustig moet worden. 왗
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Kristas bracht ons een keer aan het schrikken toen we haar op haar vensterbank vonden,
bonkend op het raam. We probeerden slaapmiddelen, maar dat hielp niet echt. Ze groeide
er overheen. 왗

Gezichtsuitdrukkingen
Lichaamsbewegingen en gedrag zijn zichtbaar. Gezichtentrekken, zoals een strekkende, draaiende
beweging van de onderkaak, lippen en tong, zie je veel bij jonge Rettmeisjes. Ze bijt op haar
lippen of blaast bellen. Soms worden die grimassen erger als je de handbewegingen onderbreekt.
Deze bewegingen zijn waarschijnlijk onvrijwillig, iets waar ze geen controle over heeft.

Tanden knarsen
Bruxisme of tanden knarsen kan een hinderlijk probleem zijn. Het is beschreven als een krakend
geluid, zoiets als het ontkurken van een fles wijn. Sommige ouders melden dat kaakmassage helpt
om het tanden knarsen te verminderen. Anderen hebben door de tandarts beschermbeugeltjes
laten maken, met wisselend succes. Sommigen hebben het idee dat rustgevende tabletjes helpen.
Een andere mogelijkheid is haar een zachte handdoek of iets dergelijks te geven om op te kauwen
in plaats van het tandenknarsen. Vaak wordt het veel minder als de blijvende tanden doorkomen.

Dani’s logopediste leerde ons de binnenkant van haar wang te masseren – je kon voelen
hoe gespannen de spieren waren – en het ontspande haar. We geven haar nu een
fopspeen om op te kauwen en ze knarst haast nooit meer. 왗
Ashley’s tandenknarsen werd zo erg, dat ik haar meenam naar de tandarts; hij maakte een
zacht mondstuk, dat ze in kon doen als ze begon te knarsen. Aanvankelijk werkte het, ze
stopte met knarsen. Dat was ± twee à drie jaar geleden. Maar opeens begon ze weer te
knarsen, ongeveer een maand geleden. Ashley is nu 17. Ik ben er nog niet achter wat de
reden van het knarsen is, maar ik denk dat het een teken van ongenoegen is. 왗
Sherry groeide gelukkig over het constante tandenknarsen heen, ze doet het nu nog maar
af en toe. Soms ontspant ze haar kaak als we in kleine cirkels zachtjes masseren op het
verbindingspunt van de kaakbotten en bij de slapen – die hele zone. Ze vindt dat erg
plezierig. 왗
Angela knarst met haar tanden als ze pijn heeft, bijvoorbeeld hoofdpijn. Als ze Tylenol
heeft genomen stopt het altijd na een tijdje; ik weet dus zeker dat ze uit ongenoegen
begint te knarsen. Ze doet het niet vaak. We maakten een ‘kauwhalsband’ van aquariumslang met een bijtring. Zij draagt het om haar hals en kan het in haar mond stoppen als ze
wil kauwen of knarsen. Het ziet er zelfs ‘cool’ uit, net als een sieraad zoals haar vrienden
dragen. 왗

Uitdagend gedrag
Uitdagend gedrag is elk gedrag dat moeilijk te hanteren is. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen
waardoor het gedrag begon en hoe je het kunt veranderen. In het algemeen geldt dat gedrag een
functie heeft. Soms vervalt ze in dit gedrag uit gewoonte of om op spanning te reageren,
ongeveer zoals jonge kinderen duim zuigen. Afwijkend gedrag kan haar manier zijn om een boodschap over te brengen. Voordat we de betekenis van haar gedrag kennen, kunnen we het
waarschijnlijk niet veranderen. Sterker nog, tot wij weten waarom ze dit gedrag vertoont, krijgt zij
niet de respons die ze wil! Haar bijten op hand of pols kan meer betekenen dan frustratie.
Het kan betekenen: ‘ik heb pijn en moet boeren’ of ‘ik wil aandacht’, ‘ik heb last van obstipatie’,
of ‘dit is te moeilijk voor me’. Om vast te stellen waarom ze in dit gedrag vervalt, moet je de
volgende factoren bekijken:
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Haar lichamelijke toestand, inclusief ziekte, epileptische aanvallen.
De situatie waarin het gedrag plaatsvindt.
Weten waar ze zich normaal gesproken druk om maakt.

Typisch kleutergedrag kent een korte periode van bijten, slaan en schoppen om aandacht te krijgen. Als ze spraak ontwikkelen vinden ze meer effectieve manieren om aandacht te krijgen en hun
wensen kenbaar te maken. Meisjes met RS ontwikkelen meestal geen spraak en het kan lang
duren, zelfs met een intensief, goed gestructureerd lesprogramma, om hen acceptabele reacties te
leren.

Stephanie slaat soms of trekt aan haren. Zij moet een tijdje op haar plek blijven zitten,
terwijl de rest van de klas iets leuks doet. In de naschoolse opvang is ze voor slaan en
harentrekken in de hoek gezet. Het werkt als het consequent gebeurt. Stephanie weet
dondersgoed dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt, maar doet het toch om een reactie
uit te lokken. Het klinkt misschien streng, maar ik heb Stef neergezet en uitgelegd dat het
feit dat ze RS heeft, nog niet betekent dat ze zich mag misdragen. Ik zie in de blik in haar
ogen dat ze het begrijpt, maar soms is ze gewoon een klein mispunt. Als ik eerlijk ben is
het meestal niet het RS dat me gek maakt bij Stef. Het is het normale kindergedrag! 왗
Amanda beet vaak. We lieten haar op een kussentje bijten of op een pop, maar meestal
wilde ze andere mensen bijten. Het beste was haar ander gedrag aan te leren en dit
kostte veel tijd. Uiteindelijk hebben we Amanda geleerd om ‘you me’ te zeggen voor ‘you
meanie’ of ik ben kwaad. Het duurde ongeveer een jaar met veel oefening en aansporing.
Toen op een dag zei ze het in een vlaag van razernij, en ze kan het nog steeds als ze
kwaad is. 왗
Briana maakte een bijtfase door. Het was haar manier om mensen duidelijk te maken dat
ze over haar grens kwamen. De school was geschokt toen ik zei: ‘ik hoop dat dat andere
kind geen besmettelijke ziekte heeft’. Later bleek dat Jamahl aan Briana’s haar had
getrokken, misschien al vaker, dus zij beet hem. Ik kon het bijten niet goedkeuren, hoewel
ik blij was dat ze zichzelf verdedigd had, en moest Bri blijven zeggen dat ze niet mag
bijten. Ze beet mij ook wel eens, als ze haar zin niet kreeg. 왗

Onderzoek toont aan dat als je nieuw gedrag kunt aanleren dat dezelfde functie heeft als het
oude, ongewenste gedrag, het kind het oude gedrag achter zich laat en het nieuwe toont. Dus als
slaan haar manier van groeten is, probeer het dan door iets anders te vervangen. Als iemand haar
nadert voor een begroeting, leg dan je hand zachtjes op haar hand. Zeg vrolijk ‘Hoi!’ voor haar en
zorg dat de vriend(in) oogcontact maakt, haar hand zacht en vriendelijk aanraakt en ‘Hoi!’ terugzegt. Op deze manier leer je haar hoe je mensen op een goede manier begroet. Je moet misschien
situaties in scène zetten, waarbij ze iemand wel 10 x per dag kan begroeten en dat een paar
weken lang. Een andere belangrijke factor in gedragsverandering is om te leren onze eigen reactie
te veranderen, die het negatieve gedrag kan versterken. Het is gemakkelijker om de omgeving aan
te passen dan het gedrag te veranderen. Mensen, die met haar werken, moeten zich aanpassen
aan haar behoeften en haar signalen kunnen lezen. Die kunnen heel subtiel zijn, zodat je ze
gemakkelijk over het hoofd ziet. Het is belangrijk dat iedereen er zich van bewust is, dat haar
gedrag voor haar zelf ook moeilijk is. Niet zijzelf, maar de ziekte veroorzaakt dit gedrag. Haar
omgeving zo inrichten dat haar boosheid vermindert, betekent niet dat ze maar kan doen waar ze
zin in heeft. Het betekent dat de verwachtingen aangepast zijn aan haar kunnen. Ze moet vaak
even rust hebben en veel plezierige interactie. Als je haar positief tegemoet treedt, haar mogelijkheden ziet, zal haar zelfvertrouwen groeien. Houd een positieve houding en behandel haar met
gevoeligheid en respect, zie haar eerst en pas daarna haar beperkingen. Je zult er versteld van
staan hoe goed ze reageert. Het is belangrijk een kring van helpers om haar heen te verzamelen.
Dit kunnen ouders, familie, vrienden zijn, maar ook professionals van school of woongemeenschap
en iedereen, die mee wil helpen om een verandering te bereiken.
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In deze ondersteunende omgeving kun je verschillende invalshoeken en ideeën delen om haar in
diverse aspecten van haar leven te helpen. De kring kan ook een troostende toevlucht zijn voor
het Rettmeisje en haar verwanten, want vaak is de relatie gespannen. Het is natuurlijk dat je boos
bent, als agressief gedrag tegen jou gericht is.

Zelfverwondend gedrag
Sommige Rettmeisjes verwonden zichzelf. Vaak in de vorm van zichzelf bijten of slaan. Er zijn
bepaalde medicijnen die hiertegen helpen, waarschijnlijk door hun pijnstillend (of rustgevend)
effect. Het is echter belangrijk eerst elke mogelijke lichamelijke reden voor pijn of frustratie uit
te sluiten.

Na veel wikken en wegen gaven we Stefanie Tranxene®, omdat ze erg opgejaagd was en
het steeds erger werd. Het leek net of elk kleinigheidje haar van streek maakte. Soms was
het omdat ze zich niet lekker voelde en wij het niet in de gaten hadden. Op andere
momenten door algehele frustratie en soms wisten we gewoon niet wat de reden was.
Ze gilde, sloeg zichzelf voortdurend op haar hoofd en had haar lange haar behoorlijk
uitgedund. Wij waren ten einde raad en belangrijker: Stefanie was duidelijk niet gelukkig.
Ik las ergens dat kalmerende middelen uit de Valium® groep verslavend kunnen zijn.
Maar als je kunt kiezen tussen een ongelukkig kind, dat zichzelf slaat en zo overduidelijk
ongelukkig is dat ze de hele tijd gilt, en een verslavend kalmerend middel, kies ik toch
voor het laatste. 왗
Hoewel een Rettmeisje soms een hogere pijngrens lijkt te hebben, kan ze soms ook heel
gevoelig zijn voor pijn. Kleine dingen, als een kriebelend kledinglabel of een plooi in haar
sok, zijn zo irriterend dat ze op haar hand gaat bijten. Vrijwel zeker zijn de waarnemingen
verstoord, maar het lijkt selectief. Wij hebben verzorgers duidelijk gemaakt, dat ze er
rekening mee moeten houden, dat iets lichts als een serie motorische oefeningen pijn
veroorzaakt als ze negatief reageert door bijvoorbeeld op haar handen te bijten. (Of: het
feit dat ze op een simpele motorische oefening reageert met op haar handen bijten, duidt
er toch op dat het pijnlijk is; verzorgers moeten op dit signaal letten.) Wij doen het wat
rustiger aan tot ze wat meer oefeningen aan kan. We willen haar niet een deel van haar
therapietijd onthouden, maar we willen niet dat zij het gevoel heeft dat wij haar pijn
doen. 왗
Maria sloeg op haar kin en dan snel over haar wang. Als ze van streek was, stompte ze op
haar kaak. Omdat we geen verzekering, geen diagnose, geen hulp hadden, waren we
heel creatief. We maakten haar eerste armspalk uit een chipskoker. Mijn man zaagde de
metalen uiteinden eraf, zaagde hem in de lengte aan één kant door, voerde hem met
zacht schuim en maakte hem om haar elleboog vast, zodat ze haar arm niet kon buigen
om zichzelf te slaan. Ik moest altijd lachen als ze hem aanhad in de supermarkt. Ze wilden
de ‘Pringles’ altijd afrekenen en keken me stomverbaasd aan als ik hem wilde aangeven.
Het was in ieder geval altijd goed voor een gesprek! 왗
Het maakt niet uit wat je doet, zelfs bij haar luier verwisselen begint Brit zichzelf op haar
kin, oog, wang en slaap te slaan. Haar armspalken waren meer aan dan uit en ik doe ze
aan voor ik haar ga verschonen e.d. ik heb zwemvleugeltjes gekocht voor in bad.
Als ze kwaad of geagiteerd is bijt ze zichzelf heel hard. Een stormachtige periode van vijf
maanden vertoonde ze veel van dit gedrag, ongeveer een jaar geleden, en opeens was het
weer over. 왗
Stephanie slaat haar lichaam, meestal haar dijen, als ze boos, gefrustreerd of moe is.
Ze trekt soms ook andere mensen aan de haren en zegt ‘au’. Dit is meestal om de reactie
van de ander te zien. Toen ze jonger was, ongeveer twee jaar, kneep ze zichzelf en
iedereen die binnen haar bereik kwam. 왘
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Haar nieuwe methode is een hele harde schreeuw, gevolgd door slaande bewegingen.
Iedereen binnen haar bereik krijgt een goede knal. Mama krijgt er af en toe ook één.
Ik verhinder dit gedrag niet, omdat het een van de weinige manieren is voor haar om
mensen duidelijk te maken dat ze te dichtbij komen. Ik probeer haar een betere manier
te leren om haar ongenoegen te uiten. Een zachte gil in het oor doet niet zo zeer. 왗
Kim mikte altijd opzettelijk op mijn neus en raakte die hard met haar voorhoofd. Omdat
ze toen geen andere mogelijkheden had om te communiceren, deed ze alles wat ze kon.
Ik begreep het echter niet. Ik denk dat er een paar dingen zijn, die kunnen helpen bij
andere meisjes: haar stevig omarmen en geruststellen, muziek met een sterk ritme en
melodie opzetten, maar niet te hard en misschien zachtjes meewiegen. Als dit helpt is
het de moeite waard om een communicatie systeem, als je dit niet al hebt, te proberen.
Zelfs om haar antwoord te laten geven op ja of nee vragen die jij stelt, om haar frustratie
te verminderen dat ze niet de dingen kan doen die ze wil. 왗
Jessica bonkt met haar hoofd als ze kwaad is en als je haar vasthoudt geeft ze jou een
kopstoot als ze de kans krijgt. Ze heeft me een keer flink pijn gedaan en zichzelf ook.
Ze schopt ook en als ze ervandoor gaat blijft ze schoppen of met haar hand ergens op
slaan. Ze lijkt die pijn niet te voelen... Maar als ik de borstel pak om haar haar te
borstelen probeert ze er vandoor te gaan! 왗

Behandeling
Naltrexone (Revia®, Nalorex®) blijkt te helpen bij de behandeling van sommige kinderen die zichzelf verwonden. Omdat ze een hogere pijngrens hebben, voelen meisjes met RS het slaan en bijten
misschien niet zo erg. Naltrexone blokkeert de van nature voorkomende ‘verdovers’ in haar hersenen en daardoor voelt ze de pijn en stopt ze misschien met het zichzelf verwonden. Tranxene® is
ook met succes toegepast.

Heather kreeg Naltrexone. We probeerden dit vanwege zelfverwondend gedrag en agressie. Haar toestand verslechterde en ze werd juist agressiever. Ze heeft het niet langer dan
een week geslikt. Het verontruste ons en in overleg met de arts zijn we ermee gestopt.
Wees op alles voorbereid, de meisjes kunnen heel verschillend reageren op medicijnen. 왗
Naltrexone werkt bij haar, maar het duurde een goede twee, drie weken voor we resultaat
zagen. We begonnen ermee vanwege extreme gejaagdheid en slaapgebrek. Ik had nooit
de link gelegd met haar handbewegingen, maar sinds ze er een jaar geleden mee begon
zijn haar handbewegingen van een harde stoot in het gezicht, soms zelfs op de handen
bijten, afgenomen tot een zacht fladderen. Ze draagt nu alleen nog spalken op school of
als we op pad zijn. 왗
Heathers zelfverwondend gedrag werd minder en we gebruiken de armspalken minder
dan vroeger. We hebben ze nu niet langer dan een paar uur nodig, ongeveer twee keer
per maand. Het is geweldig. We geven Tylenol® als ze te druk wordt en dat is alles. 왗

-

Suggesties bij uitdagend gedrag
Zoek een rustig moment uit om op elkaar te reageren. Positieve ervaringen versterken de
relatie.
Geloof in haar vermogen en verlangen om ‘goed te zijn’.
Zorg voor voldoende ondersteuning van verzorgers en tijd om weer op adem te komen.
Probeer te achterhalen of ze zich verveelt en zorg voor meer stimulerende activiteiten.
Laat haar zoveel mogelijk zelf kiezen.
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Ga verder dan haar laten toekijken wat er gebeurt. Laat haar deelnemen aan de
dagelijkse gang van zaken.
Fysieke beperkingen zijn een laatste redmiddel. Gebruik ze zo kort mogelijk, maar
lang genoeg voor de veiligheid.
In ernstige gevallen kan behandeling nodig zijn. Er is geen medicijn dat bij iedereen
goed werkt.

Sommige medicijnen tegen epilepsie, zoals Tegretol® of Depakine®, helpen bij het beïnvloeden
van het humeur. Vraag haar arts om advies. Aarzel niet om een verwijsbriefje te vragen voor een
specialist, zoals een kinderarts, kinderneuroloog of –psychiater. Probeer één medicijn tegelijk en
volg het effect nauwkeurig. Het kan een paar weken duren voor het medicijn voldoende concentratie opbouwt in het lichaam, verscheidene weken om te zien of het werkt, extra tijd om de dosis
aan te passen en nog langer om weer te stoppen om te kijken of het echt hielp. Wees geduldig.

De schrijver wil de volgende deskundigen bedanken voor ideeën en informatie, die zijn
gebruikt bij het samenstellen van dit hoofdstuk: Tina Iyama-Kurtz, Claudia Weisz.
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Hoofdstuk 7

De handen
‘Haar handen zijn de instrumenten van haar hart, niet van haar hoofd.’
Barbro Lindberg

Met de handen steeds dezelfde soort bewegingen maken is hét kenmerk van het Rett syndroom.
Meestal is dit een van de eerste dingen, die opgemerkt worden. Handbewegingen ziet men echter
ook bij andere stoornissen. Bij het stellen van de diagnose RS is wat een meisje doet met haar
handen minder belangrijk als wat zij daarmee niet meer doet. De combinatie van eerst normaal
handgebruik, gevolgd door verlies van doelmatig gebruik, is heel
kenmerkend voor de diagnose RS. De mate van verlies van handvaardigheid verschilt met de leeftijd waarop de achteruitgang
begon. Bij het opnieuw bekijken van familiefilmpjes, na de diagnose RS, is het vaak duidelijk dat er zelfs vóór de achteruitgang
al tekenen zijn, dat het gebruik van de handen niet geheel
normaal is. Een meisje kan de meeste, of alle vinger- of handvaardigheden verliezen; tegelijk kan zij vaardigheden herwinnen
na een periode van achteruitgang.
Het kan zijn dat ze als kleuter een normale grijpbeweging
ontwikkelt, die haar in staat stelt kleine voorwerpen op te
pakken met duim en wijsvinger. Dit vermogen gaat langzamerhand achteruit en het wordt een greep waarbij de vingers en de
handpalm gebruikt worden in een bijeenharkende beweging.
Soms gaat het vermogen om vast te pakken geheel verloren en
wordt in plaats daarvan een slaande beweging gemaakt. Het kan
zijn dat ze als kleuter een kopje of een ander voorwerp kan
vasthouden, maar dat ze geleidelijk aan de vaardigheid daarvoor
verliest. Het is even moeilijk om een voorwerp vast te houden,
als om het vast te pakken. Het is voor een meisje met RS normaal dat zij erin slaagt iets op te
pakken, dat haar greep dan verslapt en dat zij het spoedig daarna laat vallen. Hand- en mondbewegingen vinden vaak gelijktijdig plaats en als zij haar mond open doet laat zij haar lepel of
het stukje brood uit haar hand vallen.

Als Amy’s flesje binnen haar bereik is of zelfs bijna achter haar staat, kan zij het vinden,
meteen oppakken en drinken. Zij is heel handig met een kleine vork, die op haar bord ligt.
Zij kan hem oppakken, het voedsel in haar mond brengen en meestal de vork neerleggen,
maar niet de vork vullen. Daarentegen kan zij moeilijk iets anders oppakken. Zij kijkt
ingespannen naar iets wat zij hebben wil, ze beweegt en gaat hyperventileren. En soms,
maar niet altijd, slaat ze er wild naar. 왗

Karakteristieke handbewegingen veranderen na verloop van tijd. Het begint gewoonlijk met ongecontroleerd zwaaien of een vreemde houding van de handen. Dikwijls ziet men als volgende
beweging de hand in de mond stoppen of slaan, gevolgd door op borsthoogte handen wassen,
handen wringen of wrijven en tegen elkaar drukken. Sommige meisjes houden hun handen uit
elkaar, en bewegen hun vingers heen en weer. Deze handbewegingen worden op dezelfde manier
steeds weer herhaald. Elke hand heeft een eigen specifiek bewegingspatroon. De snelheid of het
ritme van de handbewegingen kan soms helpen om de stemming te begrijpen: opwinding, boosheid of blijheid. Als het meisje ouder wordt, worden de handbewegingen langzamer en minder
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heftig maar ze blijven wel. Een ouder meisje kan met haar handen gevouwen zitten in een stevige,
moeilijk te openen greep. Zij kan dan tikken of trommelen met haar vingers.
Gewrichtsverstijvingen kunnen haar verhinderen haar handen op borsthoogte bij elkaar te brengen. Verdergaande spasticiteit kan het grijpen moeilijker maken. Maar geef haar de kans haar
greep te verbeteren. Bij meisjes die in beweging blijven, kan dat ertoe leiden, dat hun handbewegingen weer krachtiger en vlugger worden.

Malia stopt haar handen om allerlei verschillende redenen in haar mond. Wanneer zij
opgewonden is doet ze het op een bepaalde manier, bij verveling op een andere en bij
blijheid weer anders. Het is een soort barometer, die aangeeft hoe zij zich voelt. Als je
haar eenmaal kent kun je haar stemming begrijpen. 왗
Jenn stak doorlopend en langdurig haar handen in haar mond. Zij stak één hand in haar
mond en binnen twee seconden verving zij deze door de andere hand. Twee seconden
later wisselde zij weer van hand. Op vier tot vijfjarige leeftijd gebeurde dit regelmatig,
verschillend van vorm. Zij tikte met haar rechterhand tegen haar mond, terwijl haar linker
op haar borst klopte. Beide handen bewogen snel. Bij het ouder worden vertraagden deze
bewegingen. En nu klopt ze hen zachtjes tegen elkaar zoals vroeger of slaat zij haar handen in haar schoot op elkaar. 왗

Naast deze stereotiepe handbewegingen hebben veel Rett meisjes een zekere mate van apraxie
(moeite om motorische bewegingen goed uit te voeren). Zij kan haar handen niet laten doen wat
zij wil. Zij kan ook last hebben van beven (tremors), waardoor het nog moeilijker is haar handen te
gebruiken. Spasticiteit en ongelijkmatige spierspanning kunnen ook de handen treffen.
Bij sommige meisjes zijn de duimen ingetrokken tegen de handpalmen en is het heel moeilijk
deze weer tevoorschijn te halen. Dit kan het grijpen onmogelijk maken.
Sommige meisjes verzetten zich als iemand haar wil helpen door haar bij de hand te pakken en
vinden het vervelend als haar handen worden aangeraakt. Sommige meisjes bijten of likken hun
handen of houden deze in een kenmerkende stand. Door de apraxie, ataxie (verstoorde samenwerking van de spieren) en stereotiepe bewegingen is het voor een waarnemer vaak moeilijk de
bedoeling van haar handelingen te bepalen.
De stereotiepe handbewegingen nemen toe als het meisje gespannen is of zich verveelt. Het is
belangrijk om te herkennen dat zij niet zelf de steeds terugkerende handbewegingen veroorzaakt.
Zelfs in omstandigheden, waarin zij het zou willen, is zij gewoonlijk niet in staat deze bewegingen
te stoppen. De handbewegingen kunnen getemperd worden, maar als zij wakker is, gaan ze vaak
ononderbroken door. Ze worden heviger als zij onder druk staat, hetzij positief (blijdschap of
verlangen) of negatief (onbehagen of boosheid). Het is vaak wel mogelijk door afleiding dit te
doen afnemen. Men kan de passieve hand vasthouden om het gebruik van de dominante hand te
vergroten, of men kan verschillende spalken gebruiken om handen en/of ellebogen onbeweeglijk
te maken. Het is bij ieder meisje verschillend hoe zij het tegengaan van handbewegingen verdraagt. Het vrijwillig gebruik van de handen wordt beter als zij ontspannen is en sterk gemotiveerd. De bezigheid moet dan interessant of plezierig zijn, zoals eten. Sommige meisjes kunnen
met hun vingers eten, terwijl anderen lepel of vork kunnen gebruiken als die opgeschept is.
Dikwijls is het meisje gemotiveerd haar handen te gebruiken bij muziektherapie. Als de muziektherapeut dicht bij haar zit en zij makkelijk bij het instrument kan, is zij soms zo geïnteresseerd
dat ze gemotiveerd wordt om het instrument aan te raken.

Gebruik van de handen kan in bepaalde mate en binnen zekere grenzen opnieuw geleerd
worden. Voor de achteruitgang van Meg kon ze haar handen voor alles gebruiken. Ze at
zelf, kleurde, sloeg bladzijden van een boek om, speelde met dingen, klom ergens op en
deed alles wat een tweejarige zou doen. Daarna wilde ze haar handen nergens meer voor
gebruiken. 왘
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Nu ze vijf is wil zij je hand vasthouden als ze hulp nodig heeft om een trap op te gaan en
zelfs houdt zij de leuning vast om de trap zelfstandig op te klimmen. Wij staan vlak bij
haar en houden haar vrije hand vast. Zij moet wel sterk gemotiveerd zijn. 왗

De coördinatie tussen oog en hand is gewoonlijk gebrekkig omdat het kijken naar iets (input) en
het vastpakken (output) moeilijk tegelijkertijd uit te voeren zijn. Dikwijls kijkt ze eerst naar iets,
dan weg en grijpt ernaar zonder te kijken. Is ze erg gemotiveerd en wil zij een voorwerp aanraken,
dan gebruikt ze haar hele lichaam, maar wel vertraagd. Als ze staat begint ze heen en weer te
wiebelen of voorover te leunen. Ze begint al zittend te wiebelen, hyperventileren, te knarsetanden
of gezichten te trekken. Haar handbewegingen worden heftiger en haar lichaam gespannen, terwijl zij soms kijkt naar een voorwerp dichtbij, soms naar de andere kant. Dit kan een paar minuten
duren. Dan kan zij plotseling, zonder ernaar te kijken, het grijpen. Het kan haar lukken het voorwerp op te pakken, maar te vaak ook lukt het niet en gooit zij het op de grond.

Kim kan zelf eten, waarbij zij een vork gebruikt met een voor haar hand gevormd handvat. Wij moeten het voedsel erop prikken. Zij kan de vork pakken en het eten in haar
mond stoppen, maar dan laat zij de vork vallen. Ik zit links naast haar, maak een warm
holletje van mijn linker hand. Zij stopt haar linkerhand, die de vork vasthoudt, daarin.
Ik volg haar beweging naar haar mond en naar de tafel en ontdek dat Kim de vork kan
vasthouden tijdens de maaltijd. Ik vermoedde dat de warmte hiervan de oorzaak is.
Ik verwarmde een MediPak (een met vloeistof gevuld zakje) in de magnetron en legde
deze naast haar linkerhand (met de vork). Zij was in staat de vork vast te houden voor een
paar happen, maar niet zo lang als wanneer ik haar hand vasthield. 왗

Hoe kunnen wij zweertjes, die zij op haar handen heeft, voorkomen?
Een duidelijk probleem bij een meisje, dat steeds haar handen in haar mond steekt of wilde handbewegingen maakt, kunnen huidinfecties zijn. Creatieve therapeuten en ouders hebben een aantal
goede oplossingen bedacht: een hand vasthouden, haar afleiden, haar handen masseren en
activiteiten met de handen stimuleren of handschoenen, polsband of kokers om haar handen
doen. Soms werken deze methodes niet genoeg en dan is de volgende stap arm-, hand- of
elleboogspalken te bedenken, die zij af en toe gedurende de dag moet dragen. Thuis kunnen
armspalken gemaakt worden van opgerolde tijdschriften of zacht buigzaam plastic. Een ouder
gebruikte met goed resultaat een leren polsband van het golfen met klittenbandsluiting.
Wanneer deze niet helpen kunnen speciale, aangepaste spalken gemaakt worden.

Moeten wij proberen handbewegingen te
ontmoedigen of te laten stoppen?
Het meisje heeft geen bewuste controle over haar handbewegingen en het lukt haar niet deze te
stoppen. Het waarom van deze handbeweging is onduidelijk. Het is misschien nodig om haar tot
iets te stimuleren. Het is misschien een ander, vreemd gevoel in haar handen, dat verlicht wordt
door bewegingen. Het kan het gevolg zijn van het dwangmatige in het bewegen. Onderzoek
heeft aangetoond dat, wanneer de bewegingen van de handen volledig geblokkeerd zijn, de voeten deze dikwijls overnemen. Als soms de handbewegingen tijdelijk geblokkeerd zijn, komen zij
versterkt terug. Het is moeilijk te zeggen of wij wel of niet deze bewegingen moeten ontmoedigen. Als de handbewegingen worden onderdrukt, wordt het gedrag van de meisjes socialer en de
wisselwerking met de omgeving beter. De bewegingen van hand naar mond en het handen
wringen verminderen. Het spalken van de handen kan de concentratie en het doelmatiger gebruik
van de handen verbeteren.
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Anca lijkt opgelucht als het handen wringen of de hand naar mond beweging gestopt is.
Na het afdoen van de elleboogbanden wordt zij na een poosje zenuwachtig. Als we ze
haar weer aandoen wordt zij een stuk rustiger. Ongeveer vier jaar geleden kreeg zij een
op maat gemaakte, scharnierende elleboogband. Al gauw maakte zij die kapot. Nu heeft
zij er meerdere, die heel prettig zijn, wasbaar en in verschillende kleuren, die passen bij
veel van haar kleding. Sinds we deze ongeveer drie jaar gebruiken gaat het met Anca langere tijd redelijk goed zonder haar vroegere gewoontes. 왗
Angie vindt het heel plezierig als haar arm gespalkt is. Als zij een gilbui heeft, slaat zij
zichzelf op de mond en bijt ze stevig op haar vingers. Zolang zij haar handen rustig bij
elkaar kan houden, wordt zij niet gespannen door de spalken. 왗

Voordat men een methode gaat gebruiken om de handbewegingen te verminderen, is het belangrijk om te kijken naar wat zij nodig heeft. Gebruikt zij bewegingen om boosheid, opwinding,
blijdschap of verdriet tot uitdrukking te brengen? Heeft ze een andere manier om zonder handbewegingen deze gevoelens uit te drukken? Hoe is haar reactie als haar handbewegingen ingeperkt
worden? Sommige meisjes worden prikkelbaar, anderen zijn opgelucht als hun handen gespalkt
zijn. Als de handbewegingen de RS meisjes extra gevoelig maken, kunnen handspalken hierbij
helpen en de gevoeligheid bevorderen. Voor meisjes, die last hebben van armspalken, kunnen
handspalken gebruikt worden. In enkele gevallen kan een combinatie van de twee mogelijkheden
gelijktijdig of na elkaar gebruikt worden om beter resultaat te geven. Handspalken kunnen helpen
de handen open te houden. De duim wordt van het lichaam weggehouden, terwijl de pols een
normale of gestrekte houding heeft. Hierdoor is het voor haar mogelijk haar handen beter te
gebruiken en te voorkomen, dat zij haar handen naar haar mond brengt en zich verwondt.
Het tegengaan van de hand- mond beweging zorgt voor een betere visuele input, waardoor het
oogcontact en interactie verbetert. Iets proberen te pakken gaat makkelijker. Soms hebben spalken vooral een kalmerende uitwerking.

Tenslotte vonden wij hele goede armspalken. Zij zijn opblaasbaar en worden met een rits
om de arm bevestigd. Men kan ze zo hard of zacht maken als nodig is. Wij denken dat
Taylor het prettig vindt om nu en dan, ongeveer dertig minuten ‘s morgens of ‘s middags,
een arm gespalkt te hebben. Wij gebruiken die zodat zij zich beter kan concentreren. 왗
Alyssa’s bewegingen zijn heviger, als zij iets in gedachten heeft en het jou probeert
duidelijk te maken. Wanneer wij dat haar vaak achter elkaar zien doen, trachten wij uit te
vinden hoe dit komt. Soms geeft het aandoen van de spalken even rust en een grote zucht
van opluchting. Soms denk ik dat zij de bewegingen hoe dan ook niet prettig vindt, maar
er niet mee kan stoppen. 왗
Rachel heeft steeds haar handen in haar mond. Dit veroorzaakt een kapotte huid en opgezette vingers. Sommige vingers zijn twee keer zo dik. Armspalken houden haar handen uit
haar mond, maar handen wringen kan zij dan wel. Wij gebruiken antibiotica crème voor
de kapotte huid. Het plastic is er in echt leuke kleuren, die van Rachel zijn paars. 왗
Toen Jocelyn vijf jaar was, gebruikten we kokers van blikken van geconcentreerd sinaasappelsap. We deden sokken met een afgeknipte teen eromheen om ze op hun plaats te houden. Later maakten wij thuis spalken. Nu hebben we scharnierende spalken, zodat zij haar
arm kan buigen, maar niet genoeg om haar handen in haar mond te stoppen. Zij richt
haar ogen beter als haar handen niet bij haar mond kunnen. Zij klapt nog altijd haar
handen tegen elkaar, maar heeft geen huidproblemen meer met wondjes aan handen, of
mond. Hierdoor is ook het kwijlen en de natte huid verdwenen. Jocelyn schijnt zich niet te
storen aan de spalken, hoewel die thuis afgaan als zij erg opgewonden is, zodat ze kan
‘flapperen’. Dit lijkt haar te helpen dingen aan te kunnen, hoe kunnen wij niet verklaren. 왗
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Kunnen de stereotiepen gestopt worden
met spalkjes?
Men moet spalken niet zien als beperking, maar als hulpmiddel voor behandeling. Het is het meest
doeltreffend om de handbewegingen, die de meisjes op borsthoogte maken, te verminderen.
De orthopeed en de ergotherapeut kunnen helpen om vast te stellen welke spalk voor dit meisje
het beste is.

Ze maakt nog steeds hand-mond bewegingen, maar veel minder dan vroeger. Er zijn ook
langere periodes waarin ze haar handen laat rusten, in het bijzonder bij het eten. We
merkten dat we haar spalken aan moeten doen tijdens haar fysio- oefeningen zodat ze
langer stilzit en ze haar handen zelfs kan belasten. 왗
Ik merk dat het gedurende 20 tot 30 minuten dragen van haar armspalken een kalmerend
effect op Brittany heeft, Dit voorkomt bijten en daardoor kan ze haar handen gebruiken
en zich beter concentreren. 왗

Welke spalken kan men gebruiken?
Volledige handspalken lopen vanaf de pols tot helemaal boven de vingertoppen aan de kant van
de handpalm. De duim steekt er in een gemakkelijke positie zijdelings uit en de vingers zijn licht
gebogen naar de duimen toe.
Halve handspalken zijn op dezelfde manier gevormd als de volledige, maar lopen vanaf de pols
tot de middengewrichten van de vingers.
Elleboogspalken lopen van de voorarm, rond en net boven de elleboog, in een gemakkelijk
gebogen positie.

Hoe worden spalken gemaakt?
Deze worden gemaakt van verschillende soorten plastic, dun, zacht,
sterk, maar kneedbaar als het verwarmd wordt, zoals Theraplast of
Polyform. De spalken worden gevormd naar het lichaam van het kind.
Ze moeten een wasbare zachte schuimvoering hebben, die geen luchtjes of ziektekiemen absorbeert. Met elleboogspalken moet de elleboog
twintig tot dertig graden kunnen buigen. Beide kanten moeten afgerond zijn om drukwonden te voorkomen. De banden moeten verstelbaar zijn, zodat de arm iets gestrekt kan worden, maar niet bij het
gezicht kan komen. Handspalken moeten de muis van duim en wijsvinger vrijhouden, zodat zij bij het dragen van de spalken nog wel wat
kan voelen.

Moeten de spalken aan beide handen aangedaan worden?

Basis handspalk

Rugzijde

Let erop hoe de reactie van het kind is op de spalken en hoe zij deze
verdraagt. Sommige meisjes vinden het prettig beide handen of
ellebogen gespalkt te hebben, anderen nu en dan één. Om haar aan te
moedigen haar handen doelmatiger te gebruiken, is het het beste haar
niet dominante hand te spalken. De andere hand kan zij dan onbelemmerd gebruiken.

Zijn er andere manieren om de handbewegingen
te verminderen?
Het is belangrijk dat de omgeving rustig en ontspannen is. Het gebruik
van een vibrator en zachte massage van de handen kan ook helpen.
Het is niet verstandig de handbewegingen volledig te beperken.
Het kan goed zijn in te grijpen, bijvoorbeeld door het handgebruik te
beperken en wondjes aan hand of mond te vermijden.

Palmzijde
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Patroon voor handband linkerhand
KLITTENBAND STROOK

KLITTENBAND STROOK

BOVENKANT

RECHTER HAND

DUIMGAT
(OMZOMEN)

KLITTENBANDSTROKEN MOETEN
OP ELKAAR LIGGEN NA VOUWEN

OMDRAAIEN OM DUIMGAT
GOED TE PLAATSEN

PLAATS HET KLITTENBAND
AAN DE ANDERE KANT

1

Hand van het kind moet gemeten worden vóór het knippen van de stof

2

Als de badstof dun is dan dubbelvouwen, kanten aan elkaar naaien,
binnenste buiten draaien, dan duimgat maken en klittenband erop naaien.
Van dikkere badstof kunnen de randen omgezoomd worden om rafelen
tegen te gaan
Klittenband aan de boven/rugzijde van de hand
Voor rechterhand band omdraaien om de rechterduim in gat te plaatsen
2
1
Handband kan worden versierd met linten aan de buitenkant
VOUW OM HAND HEEN

3
4
5

Wij hebben een heel eenvoudige manier gevonden om de handen van Angie stil te
houden. We leggen een kruik voor 2/3 gevuld met heel warm water (met de extra lucht
eruit gedrukt) op haar schoot of voor haar op tafel. Zij vindt het prettig eraan te voelen
en zij laat er haar handen ontspannen op rusten, wel 15 tot 20 minuten. Zij houdt ervan
hem tegen zich aan te drukken. 왗
Wij hebben succes met lange, witte sportsokken aan één of soms aan beide handen.
Chelsea had daarin nog de mogelijkheid haar handen te bewegen zonder zich beperkt te
voelen door handschoenen. Als de sok aan is, steekt zij haar handen helemaal niet meer in
haar mond. 왗
Roselyn stopt haar hand steeds in haar mond. Toen zij jonger was gebruikten wij elleboogspalken, maar dat vond zij heel vervelend. Jaren geleden maakte ik kleine zakjes van badstof met elastiek, die net over haar hand gaan. Nu duwt zij alleen nog haar linkerhand
tegen haar keel. Van de rechterhand tikt alleen de vinger zachtjes ertegen. Tot haar groot
plezier lukt het haar verschillende keren per dag het zakje uit te doen. 왗
Wij masseren Amanda regelmatig en merken dat haar tastzin verbetert. Het is alleen maar
een zacht wrijven met een gezondheidsborstel. Daarna masseren wij haar met een badhanddoek of alleen met de handen. Wij gebruiken een natuurspons als ze in bad gaat.
We wrijven dan over het hele lichaam, op sommige plekken giechelt ze, op andere verzet
ze zich. De rechterhand van Amanda is tamelijk goed. Maar als we iets van stof om de
linkerhand doen, wordt dat eraf getrokken. Langzamerhand gaat het beter. Ons doel is
het bewust gebruik van haar hand te verbeteren, hoe moeilijk het ook is. We zien dat ze
haar tas en portemonnee draagt en kruidenierswaren in de winkel oppakt. Soms legt ze
deze in de winkelwagen, soms niet. We eten een heleboel vreemde toast, omdat Amanda
het in de winkel pakt. We durven het niet terug te leggen, want ze houdt ons steeds in de
gaten!. 왗
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Spasticiteit en ongelijke spanning in de spieren kan ook de handen aantasten. Bij sommige meisjes
worden de duimen dwars over de handpalmen getrokken. Het is heel moeilijk deze er dan weer
uit te halen. Dit maakt het moeilijk en soms helemaal onmogelijk iets te pakken. Ongelijke spierspanning kan ook de pols naar één kant trekken. Er zijn zachte spalken, die gemaakt zijn van stevig schuimplastic en klittenband, om de duim recht te trekken. Hiermee kan het handenwringen of
hand in mond stoppen niet voorkomen worden, maar het kan gebruikt worden om de functie te
versterken en de kans op vervormingen te verminderen. Door de spalk wordt de duim zachtjes
weggetrokken van de handpalm, waardoor het meisje beter iets kan pakken.

Hoe kunnen wij haar handvaardigheid verbeteren?
Het gebruik van een spalk aan de niet dominante hand kan de concentratie verbeteren. De dominante hand is dan voor doelmatige handelingen te gebruiken. Pas dingen zo aan, dat het haar lukt
zelf iets te doen. Moedig haar aan haar handen te gebruiken door iets te doen wat zij leuk vindt.

Klittenband verbetert het leven. Ik gebruik het zo dat Briana dingen kan vasthouden:
lepels, poppen, nieuwe aangepaste verfkwasten en zelfs tuitbekers. Het helpt haar de
dingen, die zij hebben wil, beter vast te houden of te pakken. Zij steekt naar meer dingen
haar hand uit en vindt ze terug, op school zowel als thuis. Het geeft minder frustratie. 왗
Ik maakte een soort want met klittenband om iets goed te kunnen vangen. Briana en ik
spelen vangbal met een van de donsballen en wij hebben veel plezier. Nu moet ik haar
leren naar voren te gooien. Zij laat mij meestal hard werken, maar wij hebben veel plezier.
Het is voor haar een belangrijke bewegingstraining, net als fysiotherapie. 왗
Ik merk, dat Sarah meer bereid is dingen te proberen, als haar ledematen warm zijn.
Zij heeft meestal koude handen en voeten. Daarom probeer ik haar warm te houden en
het gezellig te maken en iets te doen, waarop zij moet reageren. 왗
Vele jaren heb ik moeite gedaan om Karina aan te moedigen haar handen te gebruiken,
haar evenwicht te verbeteren en met dingen te spelen. Ik heb iedereen om haar heen
getraind. Zij gaat voortdurend goed vooruit. Wel moet ik zeggen, dat de hand-mond
beweging en het tandenknarsen niet vermindert. Karina begon haar handen weer te
gebruiken, rond haar vijfde jaar. Zij is in al die jaren langzaam vooruitgegaan. Ze eet nu
met een vork en kan het voedsel zelf opprikken. Zij probeert het twee keer. Als het niet
lukt iets op haar vork te doen gebruikt ze haar handen. Dan legt ze de vork naast haar
bord of gooit hem weg, altijd naar mij toe. Zij neemt de vork weer op om te eten, enz..
Hetzelfde doet ze met het kopje. Ik ontdekte dat, als ze niet aan tafel zit, zij het kopje in
haar hand houdt. Gewoonlijk liet ze het op de grond vallen, maar ze leerde dat dat niet
mag. Zij kan voorwerpen niet lang vasthouden, maar het lukt haar wel beter. Het helpt om
met haar te oefenen. Ik laat haar boeken brengen of helpen met tafel dekken en de lepels
halen. Zij doet dat opvallend goed. Zij kan, terwijl zij dingen draagt, de hele kamer doorlopen. Zij wordt graag aangemoedigd, ik ‘praat haar naar me toe’. Zodra ik een andere
kant opkijk, laat ze dingen vallen. Het is werkelijk de omgekeerde wereld. Hoe meer ze
bezig is en hoe beter ze op let, des te meer stereotiepe dingen ze doet. Zij steekt dingen
in haar mond, maar naar mijn mening gaat het er niet om de dingen te onderzoeken. Zij
kan het niet helpen. Het is gedrag, dat buiten haar wil om gaat en niet te stoppen is. Ik
doe haar armspalk niet om, want die haat ze. Als het heel moeilijk is, houd ik haar hand
naar beneden. Of tijdens de maaltijden doe ik er een band om en bind de hand voor korte
tijd aan de stoel vast. Ik heb er een hekel aan haar in te perken, want er is juist een relatie
tussen haar alertheid en stereotiepe bewegingen. Er zijn ogenblikken – en die komen
steeds vaker voor – dat zij rustig is en belangstelling heeft voor bezigheden, terwijl ze
haar handen op haar schoot houdt. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Zij moet een
bepaalde beweging steeds oefenen om deze ‘opgenomen’ te krijgen in haar denkpatroon.
Dat kan jaren duren. Karina heeft bijvoorbeeld een traplift om naar boven te gaan.
De lift heeft een kleine aan/uit knop en drie jaar lang kon zij die bedienen. 왘
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Gedurende die tijd oefende ik met haar om de grote gele knop voor op en neer gaan te
gebruiken. Zij moet deze opzij duwen en dan vasthouden. Zodra zij hem loslaat, stopt de
lift. U kunt begrijpen hoe moeilijk het is voor een meisje om stevig vast te houden. Drie
jaar lang hield ik haar hand op de knop om hem samen neer te drukken. Verleden week
deed ze het voor het eerst zelf. Zij kan alleen naar beneden gaan, de knop van links naar
rechts duwend. Dat is voor een linkshandig meisje makkelijker dan andersom. Zij ging
helemaal zelf de trap af met een stralende glimlach, stopte vier of vijf keer, maar duwde
de knop steeds weer in. Wat waren wij trots! Nu proberen wij het haar altijd te laten
doen, maar dat vindt zij geen goed idee. Ons volgende doel is haar zonder te stoppen
naar beneden te laten gaan en terug naar boven. Ik moet ouders met een jong kind vertellen, dat Karina haar handen nergens voor kon gebruiken tussen haar tweede en vijfde
jaar. Zij had totaal geen controle over haar handen (apraxie) en ze huilde van angst als wij
iets in haar handen stopten. Geef het dus nooit op!. 왗

Kijk voor meer ideeën om het gebruik van de handen te bevorderen en te verbeteren in
hoofdstuk 13, Ergotherapie.

Alle kinderen van God krijgen een
plaats in het koor.
Sommigen zingen laag,
anderen hoger.
Weer anderen zingen het uit aan
de telefoon.
En sommigen klappen alleen
maar in hun handen...

De schrijver wil de volgende deskundigen danken voor hun ideeën om dit
hoofdstuk te schrijven: Susan Hank, Barbro Lindberg, Linda Reece, Jan Townsley.
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Hoofdstuk 8

Aanvallen
Een epileptische aanval wordt veroorzaakt door
een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen. Voor het
kind is dit niet pijnlijk, maar als ouders dit voor het
eerst meemaken is het zeker zo angstwekkend als
de ergste onweersbui. Begrijpen wat er gebeurt tijdens een aanval kan onze angst verminderen, en
kan ons leren om er rustig en met begrip op te
reageren. Het kan zijn dat uw dochter met RS nooit
aanvallen heeft. Bij de meeste meisjes met RS kunnen aanvallen worden onderdrukt met medicijnen,
maar er zijn ook meisjes bij wie de epilepsie niet op
medicijnen reageert. Hoe meer u weet, hoe beter.
Epilepsie is een benaming om aanvallen te
omschrijven die zich herhaaldelijk voordoen.
Andere namen zijn: stuipen, toevallen, vallende
ziekte en schokken. Een aanval is een signaal.
Het is geen ziekte. Het is niet besmettelijk.
En het veroorzaakt geen verdere achterstand in de ontwikkeling. Alleen wanneer het kind een
moeilijk instelbare epilepsie heeft èn heel veel aanvallen op een dag verstoort dit natuurlijk wel
de ontwikkeling. Bovenal, het is niemands fout.
De oorzaak van aanvallen in RS is niet bekend. We weten ook niet waarom sommige kinderen
met RS wel aanvallen hebben en anderen nooit. Maar gezien het feit dat RS het zenuwgestel beïnvloedt, is het niet verwonderlijk dat aanvallen voorkomen. Als die er zijn, beginnen ze gewoonlijk
tussen het tweede en tiende jaar.

Moet mijn dochter naar een neuroloog?
Wanneer u vermoedt dat uw dochter epileptische aanvallen heeft, is het verstandig om een
kinderneuroloog te raadplegen. Er kan dan een grondige evaluatie gemaakt worden van uw
dochters toestand. De kinderneuroloog moet wel bekend zijn met RS.

Jennie’s neuroloog staat bekend om zijn degelijke aanpak in onderzoek en behandeling.
Hij vertrouwt de inbreng van ouders en werkt met hen als een team. Hij ziet mijn dochter
als mens, en niet alleen maar als een medisch geval. Ik weet dat ik elke observatie aan
hem moet doorgeven, zodat hij gegevens kan bijhouden en zodoende Jennie de best
mogelijke behandeling kan geven. Ook weet ik dat een neurologische behandeling een
geleidelijk proces is, aangepast aan de patiënt. Wat bij de een werkt, werkt mogelijk niet
bij de ander. En wat drie jaar geleden goed werkte bij iemand is nu misschien niet meer te
gebruiken. 왗

Wat is een aanval?
Elke hersencel is een elektrochemische eenheid die een minimaal elektrisch stroomstootje opwekt.
De hersenen sturen elektrische signalen door onze zenuwen, en de zenuwen sturen signalen naar
de hersenen vanuit alle delen van ons lichaam. Normaal is dit proces goed geregeld en georganiseerd. Maar zo nu en dan kan er een plotseling sterke of ongeregelde stroomstoot zijn en als dat
gebeurt kan een epileptische aanval het resultaat zijn. De elektrische stoornis die met de aanval
gepaard gaat kan in elk deel van de hersenen ontstaan. Het soort of type aanval kan aangeven in
welk hersendeel de elektrische stoornis ontstaat.
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Hoe weten we dat ze een epileptische aanval heeft?
Een ‘klinische’ epileptische aanval is het resultaat van overdadig gelijktijdig ontladen van hersencellen (neuronen), wat een verandering brengt in beweging en gedrag. Als er geen verandering is
in gedrag of beweging wordt het niet gezien als een aanval. Het gebeurt maar zelden dat een
aanval geregistreerd wordt tijdens een EEG (het opnemen van hersenactiviteit) zonder dat er ook
duidelijke veranderingen zijn in het gedrag. Er worden wel vaker algemene EEG afwijkingen geregistreerd bij meisjes, maar dat zijn geen aanvallen, en hoeven als zodanig ook niet met medicijnen
behandeld te worden.
Het kan bij RS moeilijk zijn om duidelijk te zien of het meisje een ‘klinische’ aanval heeft, of dat
ze een autonome reactie heeft die op een aanval lijkt. Er is vaak epilepsie-achtig gedrag wat niet
te zien is op een EEG. Meisjes met RS hebben vacant spells (afwezige momenten) die lijken op
absences (even wegvallen van het bewustzijn), maar dat niet zijn. Ook maken veel meisjes stoterige, krampachtige bewegingen en draaien met de ogen. Dit kan lijken op epileptische aanvallen,
maar in RS zijn dat onwillekeurige bewegingen, geen aanvallen. Het is soms nodig om een 24 uurs
EEG met video te maken om te bepalen of het gedrag in verband kan worden gebracht met een
ontlading in de hersenen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose epilepsie wordt gesteld op basis van de omschrijving van de aanval door de ouders,
lichamelijk en neurologisch onderzoek en de EEG resultaten. Een EEG is een test om de elektrische
activiteit in de hersenen te meten en te registreren. Het is geen intelligentie test. Kleine elektroden worden op het hoofd geplaatst en deze worden vastgezet met pleister of speciaal plaksel; of
er wordt een soort badmuts gebruikt die het meisje op haar hoofd krijgt. Het meisje voelt geen
pijn of narigheid, alleen moet ze stil en rustig zijn om de elektroden te plaatsen. Daarvan kan ze
overstuur raken en gaan huilen. Het kan nodig zijn om haar met medicijnen tot rust te brengen
zodat haar hersenactiviteit geregistreerd kan worden terwijl ze slaapt.

Hoe kan een EEG helpen?
Afwijkingen in een of meerdere delen van de hersenen kunnen door een EEG ‘gezien’ worden,
terwijl het ook aangeeft welk deel van de hersenen beïnvloed wordt. Bovendien helpt het om het
soort aanval te bepalen, en hierbij de medicijnen te kiezen die het best zullen helpen.

Hoe ziet een EEG eruit?
Het EEG van iemand die geen epilepsie heeft vertoont kronkelige lijnen met gelijkmatige golven.
Het EEG van mensen met epilepsie toont ‘scherpe golven’ of ‘spikes’ (puntige golven), die het
normale ritme onderbreken. Deze spikes worden veroorzaakt door kleine stootjes van elektrische
activiteit in de hersenen die het normale ritme verstoren.

Toont het EEG elke aanval die mijn dochter heeft?
Het EEG registreert alleen de elektrische activiteit die aanwezig is wanneer het EEG gemaakt
wordt. Daarom kan een aanval niet geregistreerd worden tenzij er één plaatsvindt tijdens het
maken van een EEG. Maar als er kort geleden een aanval geweest is, is het mogelijk dat het EEG
bepaalde verandering toont die het makkelijker maakt voor de arts om de juiste behandeling te
bepalen. Maar een EEG meet alleen de golven aan de oppervlakte en buitenste lagen van de
hersenen. Als een EEG geen aanval toont tijdens wat volgens u er wel een was, betekent dat niet
dat de aanval niet plaats vond. Het is mogelijk dat die zich diep in de hersenen afspeelde en
daarom niet gemeten kon worden.

Wanneer moet een EEG gemaakt worden?
De neuroloog bepaalt of een EEG nodig is. Het is beter om een EEG te maken, zowel in slapende
als wakkere toestand, daar de afwijkende activiteit soms in de ene, soms in de andere toestand te
zien is, en soms in allebei. Hoewel de aanvallen waarschijnlijk zullen verminderen en soms helemaal uitblijven door het gebruik van medicijnen, betekent dat niet dat het EEG altijd normaal zal
zijn.
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Waarom moet ze slapen en wakker zijn voor een EEG?
Het EEG toont verschillen tussen slapen en wakker zijn, en sommige afwijkingen zijn alleen maar
te zien terwijl ze slaperig is of echt slaapt. Sommige kinderen hebben een normaal EEG als ze
wakker zijn, en een abnormaal EEG terwijl ze slapen.

Hoe vaak is een EEG nodig?
Regelmatige EEG’s zijn niet nodig, maar een nieuw EEG kan nodig zijn als de aanvallen veranderen
van aard, in hevigheid of aantal. Kinderen met RS hebben vaak een afwijkend EEG patroon.
Dit afwijkende patroon kan een activiteit die ‘epileptiforme abnormaliteit’ heet inhouden, iets wat
geregistreerd wordt bij mensen die aanvallen hebben. De EEG informatie kan helpen om het type
aanval te bepalen. De arts kan dan de beste anti-epilepsie medicijnen kiezen. Een normaal EEG is
echter niet voldoende om te constateren dat epilepsie afwezig is, en het betekent ook niet dat er
geen aanvallen van epilepsie geweest zijn. Daarentegen betekent een abnormaal EEG geen diagnose van epilepsie, als er geen geschiedenis van een aanval is.

Welke afwijkingen zijn belangrijk voor het bepalen en behandelen
van epileptische aanvallen?
Een EEG kan ‘ongewone handelingen’ opmeten, zoals spiertrekkingen en zelfs het knipperen van
ogen, die niet vanuit de hersenen komen. Het is niet ongewoon om deze te zien op een EEG.
De belangrijkste afwijkingen zijn o.a.: spikes, te weinig activiteit (slowing) en bewijzen van
epileptische aanvallen. Deze kunnen voorkomen in een specifiek deel van de hersenen of ze
kunnen overal in de hersenen gezien worden.
Slowing (te weinig activiteit) wordt bepaald als het vergeleken wordt met het normale ritme van
het EEG. Dit verschilt met de leeftijd , en of ze wakker is, dommelig of slapend. Over het algemeen
wordt ‘slowing’ vaak gezien bij kinderen met een chronische hersenafwijking.
Spikes zijn afwijkende ontladingen van hersencellen. Veel hersencellen kunnen hierbij betrokken
zijn, en het resultaat is een EEG ontlading en epileptische aanval. Als de spikes gezien worden in
een specifiek deel van de hersenen kan het een teken zijn waar de aanval begon. Meerdere plaatselijke spikes zijn een aanwijzing dat er veel afwijkende gebieden zijn in de hersenen.
Bewijs van aanvallen slaat op de relatie tussen specifieke afwijkingen op het EEG en verschillende
soorten aanvallen.

Welke EEG patronen zijn te zien bij een meisje met Rett?
Bij vrijwel alle meisjes met RS is het EEG afwijkend. ‘Normale’ EEG-afwijkingen bij RS zijn:
‘slowing’, ritmische langzame activiteit (ook wel ‘theta’ activiteit genoemd), plaatselijke en algemene spikes en puntige golven. Een afwijkend EEG is niet voldoende voor de diagnose epilepsie.

Welke soorten epileptische aanvallen kommen het meest voor bij Rett?
Episodes van elektrische activiteit kunnen voorkomen in verschillende delen van de hersenen.
Het type aanval wordt bepaald door de plaats in de hersenen waar de specifieke activiteit is en de
snelheid en richting waarin de aanval zich verspreidt. Elk soort aanval kan verschillende medicijnen
nodig hebben. Meisjes en vrouwen met RS kunnen algemene of eenzijdige aanvallen hebben,
maar er is geen speciaal type aanval bij RS Het is mogelijk dat uw kind één soort aanval heeft,
maar het is ook mogelijk dat zij meer soorten aanvallen heeft. Het is ook belangrijk om te weten
dat sommige kinderen met RS nooit aanvallen hebben. De meeste aanvallen zijn goed te controleren met medicijnen.

Chelsey’s aanvallen zijn, denk ik, het plaatselijke type (focal). Zelf ben ik verpleegkundige
en toch realiseerde ik me pas langzaam aan wat ze waren. Het is niet gemakkelijk uit te
leggen wat Chelsey doet. Haar ademhaling verandert iets, ze kan haar mond niet opendoen en ze kwijlt. 왗
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Algemene aanvallen
Tonisch-Clonisch, deze werden vroeger ‘grand mal’ genoemd, maar nu spreekt men over algemene
tonisch-clonische aanvallen. Als een EEG gemaakt wordt tijdens een algemene aanval lijkt de
activiteit overal in de hersenen gelijktijdig te beginnen. Daar de hele hersenen erbij betrokken zijn
kan de aanval alle spieren en bewegingen beheersen, wat gepaard kan gaan met bewusteloosheid. Algemene aanvallen kunnen ‘zwaar’ en epileptisch zijn, met spastische spiertrekkingen of
stijfheid of ‘licht’ met een verandering in het bewustzijn, maar geen houterige bewegingen. Als
het kind bewusteloos raakt kan ze vallen en ritmische spiertrekkingen van armen, benen en hoofd
hebben, of verstijven waarna ritmische spiertrekkingen volgen. Verstijving treedt op in de ‘tonische
fase’. Alle spieren, ook die in de borst, trekken samen en daardoor kan de ademhaling belemmerd
worden. Ze kan schreeuwen omdat de lucht uit haar longen gedreven wordt, maar ze heeft geen
pijn. Door zuurstoftekort krijgt ze een blauwe tint om de lippen en in het gezicht. Speeksel kan
een rochelend geluid in de keel veroorzaken. De kaak wordt stijf opeen gehouden. De ‘clonische’
fase begint met ritmische, houterige bewegingen en stijf dicht geknepen vuisten. De armen, benen
en hoofd buigen en ontspannen zich daarna. Dit duurt gewoonlijk niet meer dan een paar minuten. Wanneer ze weer bijkomt is ze meestal slaperig voor een uur of twee. Na een rustperiode kan
ze weer doorgaan met haar normale activiteiten.
Afwezigheids aanvallen, deze aanvallen, ook wel ‘petit mal’ genoemd, beginnen plotseling.
Kenmerkend zijn de korte, starende momenten, die komen zonder voorgaande waarschuwing.
Draaien met de ogen en knikken met het hoofd kan ook voorkomen. Deze aanvallen zijn over het
algemeen niet langer dan een paar seconden, en eindigen net zo abrupt als ze begonnen. Daarna
kan het kind gewoon weer verder gaan met haar bezigheden zonder slaperigheid of gevoelens
van verwarring. Afwezigheids aanvallen kunnen verward worden met complexe plaatselijke aanvallen omdat staren in allebei voorkomt. Maar het is belangrijk om onderscheid te maken tussen
de types van aanvallen om te kunnen bepalen welke medicijnen het beste kunnen helpen.

Chelsey heeft geen schokken of trillingen tijdens haar aanvallen. Zo wordt heel stil, heeft
haar handen stijf tesamen en haar kaken stijf op elkaar. Haar ademhaling is anders, sneller.
Ze kwijlt erbij. Maar haar ogen blijven gewoon, je kunt naast haar zitten en met haar
praten, en ze kijkt je aan, terwijl ze verder niet beweegt. Als ik heel kalm en rustig met
haar praat en haar vertel dat alles goed is, terwijl ik haar zachtjes over de wangen aai,
komt ze in een paar seconden weer bij. Maar ze heeft ook aanvallen die een half uur
duren. Na een lange aanval valt ze meestal in slaap. We hebben de aanvallen gedeeltelijk
onder controle met Tegretol® en Dilantin®. 왗

Myoclonische aanvallen, werden vroeger als ‘kleine motorische aanvallen’ aangeduid. De aanvallen zijn abrupte trekkingen (of schokken) in spiergroepen en korte zenuwtrekkingen in handen of
voeten. Dit kan in verscheidene vormen zijn, bijvoorbeeld een schoppende voet of een slaande
hand. Het is mogelijk dat deze aanvallen komen vanuit een diepe structuur in de hersenstam, die
energie en lichaamshouding regelt. Een plotselinge vermeerdering in een spiergroep veroorzaakt
onverwachte bewegingen in dat lichaamsdeel. Deze schokken zijn geen aanvallen. Veel gezonde
mensen krijgen een schok wanneer ze wakker schrikken. Dit is een normaal slaapverschijnsel.
Akinetische/Atonische aanvallen, dit soort aanvallen is net zo onverhoeds als de myclonische. Maar
dit wordt gekarakteriseerd door een plotseling verlies van spierspanning en lichaamshouding. Een
kind dat staat kan ineens slap worden en vallen. Een zittend kind laat het hoofd naar voren of
achteren vallen. Deze aanvallen zijn kort, het kind gaat zo weer door met haar normale bezigheden. Deze aanvallen worden ook wel ‘vallende’ aanvallen genoemd.
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Partiële (plaatselijke) aanvallen
De aanval wordt partieel genoemd als aan het
begin van de aanval de elektrische stoornis zich
beperkt tot een deel van de hersenen. Het kan
verspreiden en het hele brein er bij betrekken.
Als dat gebeurt wordt het een secundaire
algemene aanval.
Eenvoudige plaatselijke aanvallen, deze aanvallen
kunnen bestaan uit ritmische trekkingen van één
kant van het gezicht of de ledematen, of zij
kunnen de zintuigen beïnvloeden, met een vreemde tinteling, een brandend of ander afwijkend
gevoel waar dan ook in het lichaam.
Er is geen verandering in bewustzijn.
Gecompliceerde plaatselijke aanvallen ,tijdens deze
aanvallen is er een verandering van bewustzijn. Het
kind kan geen zinvol antwoord, of haar gewone reacties geven. Deze aanval kan gekarakteriseerd
worden door verwarring, verlies van alertheid en momenten van staren. Deze symptomen gaan
vaak samen met werktuiglijk gedrag, zoals: plukken aan kleding, smakken met de lippen of onwillekeurige bewegingen van ledematen.

Hoe weet ik of het een epileptische aanval is?
Het is soms moeilijk om het verschil te zien tussen autonoom gedrag verwant aan RS, en aanvallen.
Episodes van adem inhouden, blauw worden in het gezicht, houterige schokken, afwezigheid en
het draaien met de ogen, welke verwant zijn aan epileptische aanvallen, zijn geen aanvallen in RS.
Observeer de volgorde van de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, is er eerst het inhouden van de adem,
gevolgd door houterige schokken, of is het juist andersom? Let op de bewegingen. Zijn die ritmisch of onwillekeurig? Hoe lang duurt een episode? Slaapt ze daarna? Let op haar ogen. Draait
ze met haar ogen, of staart ze in de verte? Laat ze haar hoofd hangen? Dit alles wordt gezien tijdens perioden van adem inhouden, maar ook gedurende epileptische aanvallen. Doe verslag van
deze observaties aan uw arts. Het kan nodig zijn om een EEG te laten maken met video monitoring van de ademhaling en het bewegings patroon om te bepalen of de episodes aanvallen zijn,
en of ze met medicijnen behandeld moeten worden. Het is belangrijk om dit vast te stellen, want
naast hun goede eigenschappen hebben de anti-epilepsie medicijnen ook bijwerkingen.

Ashley heeft hevige en moeizame ademhalings episodes en die lijken veel op haar epileptische aanvallen, maar zijn toch anders. Haar ogen zijn een goede aanwijzing bij aanvallen.
De ogen verstarren en draaien soms weg, soms alleen maar in één richting, maar zijn
bewegingsloos. In haar ademhalings episodes zijn ze normaal en bewegen vrij. Ashley’s
gezicht wordt rood tijdens haar aanvallen, en er is meer beweging in haar armen. Haar
gezicht trekt tijdens ademhalings episodes samen, maar niet zoveel als tijdens aanvallen.
Ze ziet er angstig en gespannen uit in een aanval, en ik zie dit niet als ze een ademhalings
episode heeft. Haar lippen worden vaak blauw tijdens een aanval, maar niet in een ademhalings episode. Ze heeft erge apnea (tijdelijk ophouden met ademen) dan worden haar
lippen ook blauw, maar deze episodes lijken niet op een epileptische aanval. 왗
Karina heeft dat soort schokken van haar lichaam, haar gezicht in een grijns getrokken,
haar armen en benen stijf met houterige bewegingen. Het duurt een minuut of twee, dan
ontspant ze weer. Ze is geneigd om voorover te buigen als ze loopt en zijdelings als ze zit.
Het gebeurt vele malen per dag en sommige dagen zijn erger dan andere. Het begon toen
ze acht of negen jaar oud was en het is geen epilepsie. Dat heeft ze ook, maar dat is
beslist anders. Onze neuroloog zegt dat het te maken heeft met RS. Anti-epilepsie medicijnen maken geen verschil: met of zonder doet ze haar ‘Rettdansjes’. We hebben nooit iets
anders geprobeerd, het is een deel van haar en hoewel het niet plezierig is, is het niet
ontwrichtend voor haar. 왘
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Ze wacht het gewoon af. We moeten wel doorlopend opletten als ze deze episodes heeft
om te zorgen dat ze niet valt. Dat is gelukkig nog nooit gebeurd, maar we nemen geen
risico. We zetten haar in een stoel met een veiligheidsgordel. 왗
We maakten een video van een student tijdens één van haar ‘aanvallen’ en de neuroloog
zij dat we wat we zagen grotendeels autonome bewegingen waren die te maken hadden
met een ademhalingsprobleem. Het meisje ziet eruit als een boom die omvalt als ze deze
bewegingen heeft. Haar aanvallen zien er weer iets anders uit. 왗

Kunnen aanvallen veroorzaakt worden door bepaalde bezigheden?

Als er teveel op Dani afkomt en te dicht op elkaar, of als we de TV aanlaten zonder andere
verlichting (het licht van de TV flikkert), krijgt ze een aanval. Ze is ook zeer gevoelig voor
harde geluiden. 왗
Britt heeft al epileptische aanvallen vanaf vier maanden, maar die werden nooit opgewekt
door geluiden of door dingen die ze zag of voelde. Ik herinner me dit, omdat we haar
overal mee naar toe konden nemen. We deden spelletjes en lieten haar schrikken door
om de hoek weg te kruipen en ‘kiekeboe’ te roepen. Ze moest er altijd om giechelen.
Maar nu roept het afscheuren van een keukenrol, waar ze bij is, al een aanval op. Ook het
glinsteren van zonlicht op het horloge van haar therapeut, zelfs hoesten en niezen doen
dat. Het rijden over een oneffenheid in het trottoir kan een aanval oproepen. En het is
moeilijk om een autodeur zachtjes te sluiten. Deze overgevoeligheid begon toen ze ruim
vijf was. 왗

Moet ze medicijnen gebruiken tegen de aanvallen?
EEG afwijkingen komen veel voor bij RS. Het doel is de aanvallen te bestrijden, niet het EEG.
Als uw kind een afwijkend EEG heeft, maar er geen geschiedenis van aanvallen is, is het niet nodig
om anti-epilepsie medicijnen te gebruiken. Zelfs mensen zonder neurologische problemen, die
nooit aanvallen gehad hebben, kunnen van tijd tot tijd een afwijkend EEG hebben. RS onderzoek
toont dat bijna alle meisjes met RS een afwijkend EEG hebben, terwijl ongeveer een derde tot de
helft van hen nooit een ‘echte’ epileptische aanval had.
Als ze aanvallen hebben zijn er verschillende anti-epilepsie medicijnen, die voorgeschreven worden
voor specifieke types aanvallen. Er is geen speciaal anti-epilepsie middel voor behandeling van
aanvallen in RS. Een kinderneuroloog moet precies weten welke soort aanvallen een kind heeft
voor hij medicijnen kan voorschrijven. Het belangrijkste doel is de aanvallen onder controle te
krijgen met zo min mogelijk bijwerkingen. Gelukkig zijn de medicijnen tegen epilepsie over het
algemeen veilig en zijn er weinig of geen serieuze bijwerkingen. Alle bijwerkingen moeten gemeld
worden aan de arts. Verandering in gedrag, ook ‘slowing’ (dat kan een teken zijn van te veel
medicijnen), hyperactiviteit, slechte coördinatie, en ander gedrag dat u zorgen baart, kunt u het
best onder de aandacht van een arts brengen.

Als we Jenny geen medicijnen geven is ze het grootste deel van de tijd heel erg in de war,
als we medicijnen geven zijn haar aanvallen minder, maar in ruil daarvoor heeft ze last van
bijwerkingen, en is ze soms afwezig. Niets is perfect, en ik mag geen onmogelijke dingen
verwachten. Ik weet dat er een aanpassingsperiode is met nieuwe medicijnen omdat het
lichaam er aan moet wennen. 왗

Het Rett handboek

8 AANVALLEN

113

Lisa Joy had zware aanvallen, en met Tegretol werd het erger. Toen Felbamate (Taloxa®)
drie jaar geleden beschikbaar kwam heeft de neuroloog dat voorgeschreven en er was een
geweldige verandering. Geen aanvallen! De neuroloog was zo blij alsof hij het middel zelf
uitgevonden had. Het gaat nog steeds heel goed. Ze heeft soms een aanval, als ze te
weinig geslapen heeft. Dit medicijn is controversieel, maar Lisa Joy is veel beter, en de
dokter is ervan overtuigd dat dit het beste medicijn is voor haar. 왗

Hoe werken anti-epilepsie medicijnen?
Er zijn verschillende medicijnen om aanvallen te voorkomen en om ze te behandelen, maar het is
nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ze precies werken. Het ene medicijn werkt beter dan het
andere voor verschillende soorten aanvallen. Als eenmaal het type aanval bepaald is, worden de
medicijnen gekozen op basis van resultaat, prijs, de leeftijd van het kind en de andere medicijnen
die ze mogelijk al inneemt. Allergieën en overgevoeligheid tellen ook mee.

Welke medicijnen worden gebruikt?
Het doel van de anti-epilepsie therapie is om met de minst mogelijke medicijnen en zo weinig
mogelijk bijwerkingen de aanvallen zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Soms is er een
hogere dosis nodig, en meer dan één medicijn kan nodig zijn om de aanvallen te bedwingen.
We weten dat alle medicijnen, zelfs aspirine, naast hun goede eigenschappen, ook bijwerkingen
hebben. Vooral in het begin van de behandeling komen die voor, tot het lichaam zich aan de
medicijnen aanpast. Soms is het nodig om de hoeveelheid bij te stellen, en het kan zijn dat met
een medicijn gestopt moet worden vanwege de vervelende bijwerking.
De Benzodiazepines (zoals Valium, Klonipin, Tranzene en Ativan) zijn geklasseerd als een groep
anti-epilepsie middelen. Valium en Ativan worden gebruikt om ‘status epilepticus’ te behandelen
(wordt verderop besproken). Klonipin, Tranz(x)ene, Valium en Ativan worden ook gebruikt voor
lange termijn behandeling van aanvallen. De medicijnen in deze groep zijn bruikbaar voor absences, maar zijn meest effectief in de behandeling van myoclonische, atonische en complexe plaatselijke aanvallen. Slaperigheid, irritatie, en hyper-activiteit kunnen bijwerkingen zijn van deze medicijnen; daarom worden ze meestal gegeven als ‘extra’s’ wanneer andere medicijnen de aanvallen
niet geheel onder controle kunnen krijgen. Het lichaam kan tolerantie opbouwen voor dit type
medicijnen, dus de dosis moet regelmatig worden aangepast om een goed resultaat te behouden.
Carbamazepine (Tegretol®) wordt gebruikt voor eenvoudige en complexe plaatselijke aanvallen en
‘tonisch-clonische’ aanvallen. Het heeft geen negatieve invloed op gedrag of het leer proces en
geeft ook geen huidproblemen. In het begin wordt Tegretol gegeven in een kleine dosis die
gedurende een aantal weken langzaam aan verhoogd wordt tot het juiste niveau in het bloed is
bereikt. Bijwerken zijn onder andere slaperigheid, duizeligheid, sloomheid, misselijkheid en
braken, ongecoordineerd gedrag, wazig zien, minder witte bloedlichaampjes en een kleiner aantal
bloedplaatjes. Een goede bijwerking van Tegretol is een beter humeur.
Divalproex Sodium (Depakote®) en Valproïnezuur (Depakine®) worden voorgeschreven voor
‘tonisch-clonische’-, afwezigheids- en myoclonische aanvallen. Ook voor eenvoudige en complexe
Partiële aanvallen. Het lijkt erop dat ze na een paar weken pas goed gaan werken. Nadat met
deze medicamenten gestopt is, blijven ze nog een paar weken nawerken. Het zijn beide veilige
medicijnen, maar men moet voorzichtig zijn met kinderen onder de twee jaar. Bijwerkingen zijn
o.a.: misselijkheid en braken, duizeligheid, verdovingsverschijnselen, haaruitval, beven, ongecoördineerd zijn, veranderingen in de lever functie en gewichtsverlies of juist teveel aankomen.
Ethosuximide (Zarontin®) wordt gebruikt bij akinetisch/atonische aanvallen en is goed om absences te behandelen. Het werkt niet voor partiële aanvallen. Bijwerkingen zijn o.a.: slaperigheid,
duizeligheid, maag en darm klachten, hoofdpijn, hikken, hyper-activiteit, misselijkheid en braken.
Zarontin kan allergische reacties geven, maar dat gebeurt maar zelden. Over het algemeen is het
een veilig, goed te verdragen en effectief medicijn.
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Felbamate (Felbatol®, Taloxa®) wordt voorgeschreven voor myclonische en andere moeilijke
aanvallen. Het heeft een zeldzame bijwerking, n.l. leverstoornis en aplastische bloedarmoede
(door uitblijvende aanmaak van rode bloedcellen of alle bloedelementen). Het wordt daarom
niet vaak gebruikt, behalve als laatste redmiddel en alleen als de ouders goed ingelicht zijn over
de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
Lamotrigine (Lamictal®) wordt gebruikt als voornaamste medicijn of als een ‘extra’ in een combinatie van medicijnen voor de behandeling van plaatselijke en algemene aanvallen. Maar het
gebruik hiervan tezamen met Depakote/Depakine moet met beleid gedaan worden vanwege een
mogelijke kans op een overgevoeligheidsreactie (huid uitslag). Het is bruikbaar voor patienten van
wie de aanvallen niet goed genoeg bedwongen worden met de huidige medicijnen, of patienten
die onacceptabele bijwerkingen ondervinden. De bijwerkingen zijn o.a.: huiduitslag, duizeligheid,
hoofdpijn, dubbel zien en wankelbaar zijn.
Gabapentin (Neurontin®) is een goed te verdragen ‘extra’ medicijn voor complex partiële en
tonisch-clonische aanvallen. Het heeft geen invloed op andere medicijnen en is daardoor nuttig
voor patienten die meerdere medicijnen gebruiken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
verdoving, vermoeidheid, duizeligheid, ataxia (coördinatiestoornis van de spieren),oogsidderen,
hoofdpijn, misselijkheid en gewichtstoename.
Phenobarbital (Luminal®) wordt gebruikt bij tonisch-clonische aanvallen en ook bij eenvoudige en
complexe plaatselijke aanvallen. Phenobarbital heeft geen effect op absences. Daar het heel langzaam wordt opgenomen geeft men het meestal maar een keer per dag. Allergische reakties zijn
mogelijk, daarom moet het kind goed geobserveerd worden i.v.m. huid uitslag. Het belangrijkste
nadeel van dit medicijn is te zien in gedrag en leren. Andere bijwerkingen kunnen zijn traagheid
of hyper-activiteit, met als resultaat veranderd gedrag en een veranderd leer proces.
Phenytoin (Dilantin®) wordt gebruikt bij tonisch-clonische aanvallen en eenvoudige en
complexe plaatselijke aanvallen. Dit medicijn kan allerlei allergische reacties opwekken, dus als er
in de eerste twee of drie weken huiduitslag te zien is, moet het kind snel naar de dokter. Dilantin
kan emotionele veranderingen en traagheid veroorzaken. Het kan overmatige groei van het tandvlees veroorzaken. Als Dilantin lang gebruikt wordt kan het gezicht grover worden en kan er meer
lichaamshaar en gezichtshaar groeien. Bijwerkingen zijn o.a.: trillingen, bloed-armoede,
coördinatie verlies, dubbel zien, misselijkheid, braken en onduidelijk spreken.
Primidone (Mysoline®) wordt gebruikt bij tonisch-clonische en eenvoudige en complexe plaatselijke aanvallen. Het wordt opgenomen in het lichaam en verandert in een slaapmiddel. Goede observatie van het kind is vereist, daar dit medicijn hyper-activiteit en gedragsproblemen kan
veroorzaken. Om te voorkomen dat het kind verdoofd raakt en om persoonlijkheids-veranderingen
voor te blijven, moet met een kleine dosis Mysoline begonnen worden; die dosis gedurende
een aantal weken langzaam opvoeren. Bijwerkingen zij o.a.: slaperigheid, verlies van eetlust,
geïrriteerd raken, misselijkheid en braken, en coördinatie verlies.
Topiramate (Topamax®) wordt gebruikt bij partiële of complex partiële aanvallen. Als Topamax
gecombineerd wordt met Dilantin, moet de Dilantin-dosis mogelijk verhoogd worden. Als Dilantin
of Tegretol erbij komen, of niet langer gegeven worden, moet de Topamax-dosis worden bijgesteld. Bijwerkingen zijn o.a.: lusteloosheid, agitatie, hoofdpijn, slaperigheid, coördinatiestoornissen, zenuwachtigheid, duizeligheid en tintelen van armen en/of benen. Bij een hogere dosis kan
de eetlust verdwijnen en kan het kind gewicht verliezen.
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Wanneer kan ze stoppen met medicijnen?
Men mag nooit abrupt stoppen met medicijnen. Uw kind moet haar medicijnen blijven innemen,
zelfs al heeft ze al een tijd lang geen aanvallen gehad. Het risico van aanvallen is steeds aanwezig.
Ze kan niet afhankelijk worden van deze medicijnen, want anti-epilepsie middelen zijn niet verslavend. Als de aanvallen een paar jaar onder controle blijven, kan ze misschien stoppen met de
medicijnen zonder herhaling van aanvallen. Maar afbouwen van medicijnen moet altijd geleidelijk
gebeuren en onder toezicht van de arts.

Na verloop van tijd was Jennie’s medicijn opgelopen tot 800 mg Tegretol, 200 mg
Phenobarbital en 20 cc Zarontin per dag om de aanvallen te beheersen.
Nu heeft ze alleen nog maar vijf cc Tegretol per dag nodig. 왗

Zijn er nog andere behandelingen voor aanvallen?
Uw dochters’ arts kan een speciaal dieet aanraden als een laatste redmiddel als anti-epilepsie
medicijnen niet helpen. Het ketogeen dieet, een van de oudste behandelingen voor epilepsie, is
een dieet met een hoog vet gehalte. Dit dieet geeft een minimale hoeveelheid aan eiwitten die
nodig zijn voor de groei en bijna geen vezels of suikers (koolhydraten). De calorieën komen voornamelijk van het vet, bijv.: boter of room. Het is een zeer beperkt dieet en moeilijk om mee te
beginnen en het vol te houden. Het dieet begint met een aantal dagen vasten. Het ketogeen dieet
kan alleen onder strikte medische begeleiding worden toegepast. Dit dieet kan gevaarlijk zijn als
het niet goed gedaan wordt. Het voedsel aanbod is beperkt en niet altijd aantrekkelijk. Zo’n maaltijd kan bestaan uit een klein stukje vlees, vis, kip of kaas, een portie fruit, een extra portie vet
zoals boter of mayonaise, en een portie slagroom.

Katie is al twee jaar op het ketogeen dieet, en het resultaat is fantastisch. Maar als ze ziek
is, heeft ze nog wel eens doorbraak aanvallen. 왗

John Freeman, arts, directeur van de Kinder Epilepsie Kliniek van de John Hopkins Universiteit,
zegt het volgende:
Het ketogeen dieet is een vetrijk, koolhydraatarm dieet, dat soms wordt toegepast bij kinderen
met heel moeilijk instelbare epilepsie. Vroeger werd dit veel toegepast.
Na de ontwikkeling van de nieuwere anti-epilepsie medicijnen is het in onbruik geraakt.
Tegenwoordig staat het opnieuw in de belangstelling . Een op TV vertoond verhaal over een kind
dat veel baat heeft bij het dieet zorgt voor veel publiciteit en vragen.
De ‘Child Neurological Society’wil een aantal dingen duidelijk maken.
Het ketogeen dieet kan toegepast worden bij kinderen met een moeilijk instelbare epilepsie,
maar het moet zeer nauwkeurig en op het kind toegesneden gebruikt worden
Het dieet bootst het effect van uithongeren na, waardoor het lichaam vet gaat verbranden in
plaats van koolhydraten. De bij deze vetverbranding ontstane ketogenen, worden als
energiebron gebruikt door de hersenen. Waarom dit een positief effect op de epilepsie
heeft is onbekend.
Het effect van het dieet is nooit wetenschappelijk verantwoord onderzocht. Onderzoeken
over vele jaren geven aan dat ongeveer 30 procent van de kinderen met het ketogeen dieet
hun aanvallen goed onder controle krijgen. Ongeveer de helft hiervan is aanvalsvrij. Nog eens
30 tot 40 procent heeft veel minder vaak last van aanvallen. Ongeveer 25 tot 30 procent van
de patiënten die het dieet proberen zien onvoldoende resultaat, stoppen met het dieet en
gaan weer medicijnen gebruiken. Sommige kinderen kunnen tijdens het dieet hun medicijngebruik verminderen of stoppen.
Het dieet is niet bestudeerd bij volwassenen.

-

-
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Het belangrijkste bijverschijnsel is nierstenen, bij sommige patiënten calcium
oxalaten, en bij anderen urinezuurstenen. Deze kunnen goed worden behandeld door voldoende vloeistoffen in te nemen en de urine door medicatie te verzuren. Er wordt een
toename van plasma lipiden gemeld maar de betekenis hiervan is nog niet duidelijk.
De juiste toepassing van het dieet bij het onder controle krijgen van de moeilijk instelbare
epilepsie bij kinderen moet nog precies worden vastgesteld. De meeste kinderen met weinig
aanvallen zullen hun aanvallen onder controle krijgen met één soort medicijn. Zelfs als dat ene
medicijn onvoldoende blijkt is het gemakkelijker en redelijker om eerst te proberen de aanvallen onder controle te krijgen met behulp van een tweede medicijn. Het dieet moet alleen
overwogen worden voor kinderen die meer dan twee aanvallen per week hebben die niet
door behandeling met tenminste twee medicijnen onderdrukt kunnen worden. Het dieet
wordt ook gebruikt als de frequentie van de aanvallen, ondanks het gebruik van anti-epileptica, het functioneren van het kind aantast.
Het dieet zou alleen onder medische begeleiding toegepast mogen worden, met een
ondersteuningsteam voor de familie voor de periode nadat er met het dieet is begonnen. Het
besluit om het dieet te volgen moet het resultaat van een discussie zijn tussen geïnformeerde
ouders en arts. Het dieet is geen wondermiddel.

Een vorm van dieet die wat minder ontwrichtend is voor gezinsmaaltijden is het M.C.T. dieet: er
wordt een speciale olie aan het eten toegevoegd en het kind kan bijna alles eten.

Wat is status epilepticus (SE)?
Een heel lange aanval wordt beschreven als status epilepticus. Convulsive status epilepticus slaat
op tonisch-clonische aanvallen, en nonconvulsive status epilepticus doelt op een periode van
afwezigheidsaanvallen, staren, en periodes van verwarring die meer dan een half uur duren.
De oorzaak is onbekend in de meeste gevallen van kinderen met SE. De meest voorkomende
oorzaak van convulsive status bij iemand die al aanvallen heeft, is een te laag medicijngehalte in
het bloed om de aanvallen te beheersen. Status epilepticus kan veroorzaakt worden door het
overslaan van medicijnen, wisselwerking met een ander medicijn, of het vervangen door een ander
soort medicijn wat niet goed geabsorbeerd wordt in de bloedbaan.
Heel langdurige SE kan hersenschade veroorzaken. Maar het is eerder de onderliggende oorzaak
van de aanvallen, zoals een ontsteking, trauma, of een tumor, die de hersenschade aanricht, niet
de aanvallen. Meestal herstellen kinderen met SE zonder nieuwe problemen.
Als convulsive SE zich voordoet, is het belangrijk om de aanval zo snel mogelijk tot een eind te
brengen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk in een spoedeisende hulpruimte van een ziekenhuis
gebeuren. Hier wordt het kind geobserveerd, bloed wordt afgenomen om te testen, en ze krijgt
zuurstof als het nodig is. Ze krijgt waarschijnlijk een infuus waardoor vocht en anti-epilepsie
medicijnen toegediend kunnen worden. Dit is de snelste manier om het medicijn via het bloed
naar de hersenen te krijgen waar het nodig is. Verschillende medicijnen kunnen gebruikt worden,
maar Activan en Valium, snel werkende anti-epilepsie middelen, worden meestal eerst gegeven.
Maar het effect kan snel uitgewerkt zijn, zelfs in een paar minuten. Dan wordt een extra medicijn,
Dilantin gegeven. Dit werkt minder snel, maar veel langer.
De SE kan meestal binnen een half tot een heel uur na binnenkomst in het ziekenhuis onder
controle zijn. Wanneer het langer duurt kan het nodig zijn om grote dosis medicijnen te geven,
of zelfs een algehele verdoving toe te passen. Gewoonlijk stopt dan de aanval. Deze episodes zijn
beangstigend om te zien, maar meestal zijn de kinderen weer snel beter en is er geen blijvend
letsel, zelfs niet van de extra lange aanvallen.
Als non-convulsive SE zich voordoet, is het moeilijk te herkennen, omdat er geen lichaamsbewegingen zijn. Het kind kan ‘afwezig’ zijn, of niet in haar gewone doen. De enige manier om
te weten of er een non-convulsive status aanval is, is een EEG te laten maken; dat laat voortdurende spike-golven zien. Het wordt behandeld met een injectie van anti-epilepsie medicijn in de
aderen, en het kind keert terug naar haar normale doen.
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Hoofdstuk 9

Het zenuwstelsel
Om RS te begrijpen, moeten we weten hoe het zenuwstelsel werkt. Dit is het informatie- en
berichtencentrum van het lichaam. Het zenuwstelsel bestaat uit drie delen, n.l. het centrale
(hersenen en ruggenmerg), het perifere, en het autonome zenuwstelsel. Elk deel beheerst een deel
van ons gedrag, en beinvloedt hoe we de wereld ervaren.

Het centrale zenuwstelsel.
Het centrale zenuwstelsel begint zich in de derde week van een zwangerschap te vormen tot de
drie basisdelen van de hersenen: de hersenhemisfeer (halve bol), de hersenstam en de kleine
hersenen. De hersenhemisfeer bevindt zich boven de hersenstam, en de kleine hersenen liggen
daar achter. De kleine hersenen zijn nog niet volgroeid bij de geboorte. In de vierde maand van de
zwangerschap zijn de hersenen, hoewel nog klein, in structuur al net als bij de geboorte. Maar er
zijn dynamische veranderingen gaande in de structuur van de hersencellen. Zenuwcellen, neuronen genaamd, vormen de fundamentele structuur van het zenuwstelsel. Elk neuron heeft een cel
lichaam met een kern, en materiaal dat cytoplasma heet. Elk neuron heeft een lange uitloper
vanuit de kern, de axon, en veel kortere takken die bekend staan als dendrieten. Axonen leiden
impulsen weg van de cel, terwijl dendrieten impulsen ontvangen van andere neuronen en die naar
de celkern toe brengen.
De zenuwcellen van een volwassen hersenhemisfeer zijn gerangschikt in zes lagen. Het aantal en
de ingewikkeldheid van deze zenuwcel lagen neemt toe naar mate de hersenen groeien.
De celkernen verplaatsen zich van de onderste laag naar de bovenkant en spreiden hun uitsteeksels terwijl ze dit doen. Als deze bewegingen van de celkernen niet op het juiste tijdstip gebeuren,
en als ze niet de normale verbindingen maken met andere neuronen kan een achterstand in de
ontwikkeling ontstaan. De hersenen
en het ruggemerg zijn verdeeld in
twee verschillende gebieden.
Gedeelte van een zenuwcel
De Grijze Massa bevat bundels van
dendrieten
celkernen en hun dendrieten en heeft
(vergaren informatie)
een grijze kleur. De Witte Massa
bestaat uit axonen bedekt met een
isolerend materiaal dat Myeline heet.
axon
Deze myeline coating wordt na de
(geleidt boodschap)
geboorte ontwikkeld en helpt de
celkern
snelle geleiding van zenuw impulsen.
De dendrieten vermeerderen ook in
aantal en in ingewikkeldheid gedurende de eerste twee levensjaren.
Het signaal van een neuron gaat van
het ene neuron naar het volgende via
een aanrakingsplaats of synaps.
De axon van één neuron raakt bijna
de dendriet of cel van een ander
neuron, maar er is een ruimte die
overbrugd moet worden. Dit gebeurt
door het uitscheiden van stoffen die
dendrieten
neurotransmitters genoemd worden.
Een neuron kan één of meer
neurotransmitters maken, en
celkern
verschillende neuronen kunnen
axon
andere neurotransmitters uitscheiden.
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Neurotransmitters zijn verzameld in blaasjes (vesicula) en worden losgelaten in de synaps als een
neuron voldoende geprikkeld is en een elektrisch signaal het eind van de zenuwceluitloper
bereikt. Neurotransmitters kunnen opwekkend (bijv. glutamaat) of onderdrukkend (bijv. GABA,
glycine) zijn tegenover andere neuronen; of ze hebben regelrecht invloed op spieren, klieren,
organen en bloedvaten (bijv. acetylcholine, dopamine, norepinefrine). Het effect van de transmitter wordt beïnvloed door specifieke ontvangers aan het andere eind van de synaps in ontvangende
neuron of cel.
Een ontvanger kan verschillende sub-types hebben,
zodoende kan een neurotransmitter als acetylcholine
andere resultaten hebben op verschillende plaatsen.
Dit is afhankelijk aan welk subtype van de ontvanger
het zich bindt. Deze stoffen worden gevonden in
grote hersenen
blaasjes aan het eind van de axon, het zgn. presynaptisch vlies. Als ze gestimuleerd worden door
een elektrische impuls openen de blaasjes zich en
wordt de stof losgelaten die de synaps overbrugt en
het ontvangende neuron stimuleert. De hersenen en
het ruggemerg vormen samen het centrale zenuwstelcel. Alle delen van de hersenen werken samen om
gedrag mogelijk te maken, maar ze hebben allen hun
midden hersenen
eigen kenmerk en functie.
De hersenen kunnen worden verdeeld in drie basis
gebieden: voor-, midden- en achterhersenen.
De achterhersenen bestaan uit het bovenste deel van
het ruggenmerg, de hersenstam en de kleine hersenen
kleine hersenen
(cerebellum). Dit deel bestuurt belangrijke lichaamsfuncties zoals de hartslag en de ademhaling.
De middenhersenen liggen boven de achterhersenen
en dit deel bestuurt beweging en bepaalde reflexen. Het voorste hersendeel bestaat uit de grote
hersenen en de structuren die daar onder verborgen zijn. Dit is het grootste en meest ontwikkelde
deel van onze hersenen.

Grote hersenen (Cerebrum).
motorische
Als men een tekening van de hersenen ziet, zijn de
strook
voorhoofdsgrote hersenen, het cerebrum, het meest opvallend.
(frontale)
wandbeenkwab
(pariëtale)
Het ligt boven de hersenstam en is de bron van
kwab
intellectuele activiteiten zoals geheugen, fantasie,
ontwerpen en denken. Het cerebrum is het grootste
achterhoofds(occipitale)
deel van de hersenen en bestaat uit twee delen die in
kwab
het midden tesamen gehouden worden door een sterk
slaapvlies, het corpus callosum. Hoewel het cerebrum in
(temporale)
kwab
tweeën gesplitst is, communiceren beide hersenhelften
(hemisferen) met elkaar. De twee hemisferen lijken
precies eender, maar er is verschil in de functies die ze
aansturen. Bijvoorbeeld: de linker hemisfeer regelt de mogelijkheid om woorden te vormen, terwijl de rechterkant meer abstract denken lijkt te regelen. Beide hemisferen zijn weer verdeeld in
vier hersenkwabben. De frontale (voorste) kwab werkt mee aan vrijwillige spierbewegingen en het
geheugen (leren en onthouden). Broca’s gebied, gelegen in de linker frontale kwab, zorgt dat
gedachten omgezet worden in woorden. De occipitale (achterhoofds) kwab verwerkt beelden van
de ogen en verbindt deze informatie met beelden die in het geheugen opgeslagen zijn, en stuurt
dat door naar de pariëtale kwab. Deze ligt in het midden-bovendeel van de grote hersenen. Het
brengt zintuiglijke prikkels zoals zien, horen, voelen, pijn, ruiken en temperatuurgevoelens samen,
zodat ze geïnterpreteerd kunnen worden. De temporale kwab neemt het onderste-middendeel in
beslag. De belangrijkste functie is communicatie en gevoelens te ordenen, terwijl andere delen van
deze kwab herinneringen en sensaties van smaak, geluid, gezicht en gevoel integreren.
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grote hersenen
In het begin van een zwanger(cerebrum)
schap is het oppervlak van het
sterk vlies
cerebrum (grote hersenen) heel
corpus callosum
glad en vlak, maar als de hersenen
groeven
groeien komen er groefjes in.
(sulci)
Bij de geboorte is het oppervlakte
basale kernen
ruig, met groeven (sulci) and
(basale ganglia)
windingen (gyri). Het hersendeel
windingen
dat vlak onder het oppervlak
(gyri)
hersenaanhangsel
ligt heet hersenschors (cerebral
(hypofyse)
cortex). Het bestaat voornamelijk
Het verlengde merg
uit zenuwcelkernen, of grijze
(medulla oblongata)
massa. De hersenschors is grijs
De kleine hersenen
ruggenmerg
omdat de hersenen hier niet het
(cerebellum)
isolatiemateriaal hebben dat
andere delen van de hersenen wit
doet lijken. De vouwen in de hersenen vergroten het oppervlak en de hoeveelheid informatie,
die kan worden verwerkt. Net onder de grijze massa liggen zenuwvezels, of witte massa.
De hersenschors is het gebied waar beweging en gedachten beheerst worden. Het kan ook bepaalde resultaten van de hersenstam regelen. Andere structuren die diep in de hersenen verborgen
liggen beheersen emoties, bewustzijn, reacties en onwillekeurige gebaren. De hypothalamus bevat
een aantal belangrijke centra welke lichaamstemperatuur, dorst, honger en eten, vocht balans,
seksuele functie, emotionele activiteit en slaap beheersen. De thalamus is een doorgangshuis voor
informatie van en naar het ruggenmerg en de grote hersenen. De hippocampus stuurt herinneringen naar het juiste deel van de hersen hemisfeer voor opslag en terughalen. De basale ganglia
regelen beweging en gedachten en de effecten van de hersenstam. Daarnaast zijn het labyrinth
in het middenoor en de kleine hersenen ook betrokken bij bewegingen. Deze delen zorgen met
elkaar voor controle over de motoriek en evenwicht.

Kleine hersenen (Cerebellum)
De kleine hersenen liggen net onder de hersenhemisfeer en hangen achter de hersenstam.
Ze coördineren de vrijwillige spieren, daardoor kunnen bewegingen vloeiend en nauwkeurig zijn.
De kleine hersenen coördineren aangeleerde bewegingen. Als de kleine hersenen niet goed
werken is het resultaat ataxia, een conditie waarbij bewegingen spastisch en ongecoördineerd zijn.

Hersenstam
De hersenstam (medulla, pons en midden hersenen) verbindt de twee hemisferen van de hersenen
met het ruggenmerg. Het bevat de craniale zenuwen (hersenzenuwen), die belangrijke functies
beheersen zoals ademhaling, hartritme, slikken, slapen, ingewandsbewegingen, circulatie, smaak,
speeksel afscheiding, gevoeligheid voor pijn, zien en horen, gezichtsuitdrukkingen en oog en tong
bewegingen. Als de hersenstam niet goed werkt kan dat leiden tot problemen in elk van deze
functies.

Ruggenmerg
Het ruggenmerg loopt van de hersenstam tot laag in de rug in een cilinderachtige structuur, die
omringd is met drie lagen vlies, de meninges. Het cervicaal gebied (bij de nek) en het lumbaal
gebied (bij de lendenen) zijn vergroot zodat de perifere zenuwvezels het ruggemerg kunnen
verlaten en naar armen, benen, en andere organen kunnen gaan. Als het ruggenmerg beschadigd
is, worden motorische en zintuiglijke berichten verstoord en het resultaat is verlies van gewaarwording en beweging.

Ruggenmergvocht
Het ruggenmergvocht is een heldere, waterige vloeistof, die het ruggenmerg en de hersenen
omhult en beschermt en het vloeit door de vier holtes van de hersenen. Het voorkomt plotselinge
druk verschillen in de hersenen en circuleert constant.
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Motoriek
Om weloverwogen bewegingen te kunnen maken, moeten zenuwimpulsen via de piramidale baan
van de motorische schors (cortex) naar motorische neuronen in de hersenstam of het ruggenmerg
gestuurd worden. De motorische neuronen sturen dan via hersen- en ruggenmergzenuwen signalen naar de spieren. Deze ‘bewegingsweg’ heeft maar twee stel neuronen nodig, n.l. piramidebaan
neuronen en motorische neuronen en wordt daarom ook wel het ‘direkte pad’ genoemd.
Effectieve bewegingsfuncties hebben echter meer nodig dan dit direkte pad. Spieren moeten ook
voorbereid zijn op activiteit, er moet afstemming zijn van activiteit in de spieren en tussen spieren
onderling en integratie van zintuigelijke en motorische activiteit. Hiervoor worden verscheidene
andere, ‘indirecte’ paden gebruikt, alsmede de kleine hersenen, basale ganglia, rode nucleus en
het striatum (gegroefd gebied). Het lijkt of er in RS een tekort is aan effectief activeren van het
direkte pad en ook een minder effectieve zintuigelijke-motorische samenwerking en coördinatie.

Zintuiglijke systemen
Informatie over wat ons omringt, wordt door de zintuiglijke systemen doorgegeven aan de
hersenen. Hersen- en ruggenmergzenuwen brengen informatie van uitwendige modaliteiten zoals
aanraken, pijn, gewrichtshouding, spierspanning, zowel als de speciale zintuigen (bijv. zien, horen,
smaak, reuk, evenwicht) naar het centrale zenuwstelsel. Zintuiglijke informatie wordt bewerkt,
gebruikt in reflexen en in zintuig motoriek integratie; en als het bij de zintuig cortex (schors)
komt, bereikt het ons bewustzijn.

Het autonome zenuwstelsel
Het autonome zenuwstelsel beheerst automatische lichaamsfuncties zoals het kloppen van het
hart, ademhalingssysteem, spijsvertering, hormoonafscheiding, urine en voortplantingsfuncties.
De zenuwimpulsen kunnen in de hersenen of in het ruggenmerg beginnen en spreiden naar de
organen. Veel functies die door het autonome zenuwstelsel geregeld worden, zijn in RS niet goed
onder controle, ongeregeld of grillig, zoals ademhaling, slaap, speekselafscheiding, hartslag,
slikken, darm bewegingen en vasomotorische controle (spanning in de bloedvaten).
Het autonome zenuwstelsel is belangrijk in een klassieke situatie, bekend als ‘vecht of vlucht’
gedrag. Als we angstig zijn komen er verschillende lichamelijke reacties tegelijkertijd. Het hart
klopt sneller, de bloeddruk wordt verhoogd, pupillen worden groter, de longen nemen meer lucht
op en de spijsvertering komt bijna tot stilstand omdat het bloed meer naar de hersenen en spieren
gestuurd wordt, zodat wij kunnen reageren op de situatie.
De activiteiten van hart en longen worden beïnvloed door zenuwcellen in de hersenstam. Deze
vormen een deel van het autonome zenuwstelsel dat de ingewanden en bloedvaten in het hele
lichaam verzorgt. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen. Het sympatisch zenuwstelsel
verhoogt bloeddruk en hartritme om het hoofd te kunnen bieden aan plotselinge uitdagingen. Als
het sympatisch zenuwstelsel wordt gestimuleerd, zijn we opgewonden, rood in het gezicht, en op
onze hoede, staan klaar om ‘te vechten of te vluchten’. Als antwoord reageert het parasympatisch
zenuwstelsel als een natuurlijke rem om ervoor te zorgen dat het sympatisch stelsel niet te ver
gaat.

Ademhaling
Van tijd tot tijd abnormale ademhalingspatronen komen veel voor bij RS. Ademhalings onregelmatigheden kunnen heel duidelijk zijn, of, in sommige gevallen zo subtiel dat de ouders ze niet
eens opmerken. Deze patronen lijken erger als het meisje met RS opgewonden raakt.
Onregelmatige ademhalingspatronen beginnen vaak al voor het kind de schoolgaande leeftijd
bereikt heeft, en kunnen van aard veranderen als ze volwassen wordt.
Abnormale ademhalingsbeelden omvatten hyperventilatie, adem inhouden, apnea, en snel oppervlakkig ademen. Deze verschijnselen kunnen verschillen van kind tot kind, zowel in type als in
veelvuldigheid en hevigheid. De ademhaling is vaak afwijkend als ze wakker is, en meestal
normaal als ze slaapt. Ademhaling wordt onregelmatiger gedurende periodes van emotionele of
lichamelijke spanning. Het lijkt erop dat deze afwijkingen het resultaat zijn van slechte coördinatie
in het ademhalingscentrum van de hersenen.
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Hyperventilatie
Het meest opvallende beeld wat ouders vaak zien is een periode
van te krachtig ademen met korte diepe inhalen. Deze hyperventilatie wordt vaak onderbroken door een geheel ophouden
met ademen. Dit heet ‘apnea’. Als het kind ‘te veel’ ademt
op deze manier kan ze opgewonden raken met meer hand
bewegingen, grotere pupillen, snellere hart kloppingen,
wiegende lichaams bewegingen en toenemende spierspanning.

Adem inhouden
Gedurende deze periodes haalt ze diep adem en houdt die in.
Dan stopt de normale ademhaling dus. Zuurstofverzadiging van
het bloed die normaal 97% of hoger is, kan flink verlaagd zijn
in RS, soms tot 50%.

Adem inhouden en hyperventilatie zijn verschillende acties. Als ze haar adem inhoudt,
heeft ze lucht in haar longen, die ze vasthoudt en haar buikje steekt naar voren. Als ze
hyperventileert ademt ze in en uit, snel en herhaaldelijk. Mijn dochter heeft het allebei
gedaan, en er is beslist een verschil. 왗
Als Katie haar adem inhoudt glimlacht ze erbij, haar buikje steekt uit en ze kijkt rond alsof
zij het goed naar haar zin heeft. Het enige wat wij zien is dat ze zich op die momenten
nergens op kan concentreren. Als ze de lucht loslaat is ze een paar seconden lang
gedesorienteerd. Daarna gaat ze hyperventileren. We hebben haar nog nooit blauw zien
worden, maar het is ongelofelijk hoe lang ze haar adem kan inhouden. Ik heb het zelf
eens geprobeerd en viel bijna flauw! 왗

Lucht happen
De meeste mensen slikken kleine beetjes lucht in, vooral als ze gespannen zijn of snel eten, op
kauwgom kauwen of niet goed gekauwd eten doorslikken. Als er last is van ongemak, zoals maagzuur, kan veel slikken van speeksel en lucht wat verlichting geven, met als resultaat teveel lucht in
de maag. De meeste lucht wordt weer opgeboerd en komt zo de mond uit, of het gaat naar de
dunne darm. Als het daar komt moet het de hele lengte van de ingewanden door eer het het
lichaam verlaat als ‘windjes’. Dit is meestal geen probleem, maar als er teveel lucht is, kunnen complicaties optreden. Het slikken van lucht is aerophagia. De meeste meisjes slikken heel veel lucht
tijdens hun adem-inhouden-momenten en het resultaat is een dikke, opgezette en harde buik.

Meghan houdt haar adem in en steekt haar buik naar voren. Ze hyperventileert ook. Als
ze haar adem inhoudt wil ze niets anders doen. Als een van haar onderwijzeressen met
haar bezig is, weet zij dat zij gewoon moet wachten tot Meghan weer uitademt, want zij
krijgt geen enkele reactie. Het is alsof ze een paar momenten nodig heeft om naar binnen
te kijken en te luisteren om haar kracht en evenwicht te hervinden. 왗
Sherry slikte altijd veel lucht. Haar buik werd zo dik, ook aan de zijkanten, dat het leek
alsof er hoeken uitstaken. Ik bedoel hiermee dat haar buikje ruitvormig werd. Door voorzichtig op haar buik en zij te persen, konden we wat lucht uitdrijven terwijl ze rechtop zat
zodat ze zich niet zou verslikken. Of we konden haar laten boeren door voorzichtig in
opwaartse richting te wrijven. Ze slikt nu niet meer zoveel lucht, al een aantal jaren niet.
Maar het was wel een probleem toen ze vijf of zes jaar was. 왗
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Apnea (tijdelijk gebrek aan adem)
Centraal apnea doet zich voor als het kind uitademt en niet weer inademt en dus tijdelijk helemaal stopt met ademen. Dit gebeurt vaak bij Rettmeisjes als ze wakker zijn. Het veroorzaakt
gewoonlijk geen serieuze problemen. Als ze de adem inhoudt, zakt haar zuurstof gehalte. Soms
kunnen de lippen blauw worden en ze kan zelfs even het bewustzijn verliezen. Maar ze gaat
gewoonlijk weer ademen zonder hulp. Apnea kan serieus zijn als het zuurstofgehalte zo laag
wordt dat anoxia
(er wordt niet genoeg zuurstof door het weefsel opgenomen) op kan treden. Dit komt bij RS
normaalgesproken niet voor.

Ashley heeft veel perioden van apnea en adem inhouden. Voor mij is adem inhouden vrij
onbetekenend vergeleken met apnea. Bij het adem inhouden zet Ashley haar buik uit,
maar als ze dan weer de lucht loslaat wordt haar buik weer normaal. In apnea heeft ze
geen opgezette buik, haar lippen worden altijd blauw en haar ademhaling is stokkend als
ze weer begint te ademen. Vingernagels kunnen ook blauw worden. Haar apnea is hevig
en ze ziet er dan benauwd uit, terwijl ze, als ze haar adem inhoudt, er gewoon uitziet en
soms zelf glimlacht. Terwijl ze apnea heeft kan ze ook bijna niets doen. 왗

Valsalva-manoeuvre
Dit gebeurt als ze diep ademhaalt en dan probeert om uit te ademen, als het ware probeert de
lucht uit te persen, terwijl de luchtweg afgesloten is. Dit veroorzaakt een plotselinge verandering
in bloeddruk en hartritme.

Hoe kan ademhalen zo abnormaal zijn als ze wakker is en zo
gewoon terwijl ze slaapt?
Bij Rett syndroom komt ongeregelde ademhaling alleen maar voor als het kind wakker is en
gewoonlijk niet tijdens het slapen. De perioden van abnormale ademhaling terwijl ze wakker is
komen waarschijnlijk door onvolgroeide neuronen die het ademshalingsmechanisme regelen.
Terwijl we slapen laten de veranderingen in lichaamsfuncties ons regelmatig en continu ademen.
Als er ademhalingsproblemen zijn bij Rettmeisjes tijdens het slapen is het meestal vanwege een
verstopping, vaak van te grote keelamandelen. Ademen door de mond, snurken en teveel oorontstekingen kunnen signalen zijn van een probleem waarvoor een keel-, neus- en oorarts moet worden geraadpleegd.

Zijn de ademhalingsproblemen een gevaar voor haar gezondheid?
Deze problemen zijn alarmerend om te zien en het kind kan zich er ongemakkelijk onder voelen,
maar het lijkt niet dat ze blijvende schade kunnen aanrichten. We weten niet waarom de normale
ademhaling gedurende het slapen toch EEG afwijkingen laat zien, terwijl abnormale ademhaling
als het kind wakker is, een EEG toont dat voor RS normaal is. Ademhalingsstilstand tijdens het
slapen is niet typerend voor RS. Wanneer uw kind echter ophoudt met ademen voor korte perioden terwijl ze slaapt, zou u het met haar arts moeten bespreken. Het kan nodig zijn om te testen
of er luchtweg-verstoppingen zijn. Dit is een probleem dat losstaat van RS en er is een behandeling voor.

Zouden we een apnea monitor moeten gebruiken?
Omdat ze normaal ademt als ze slaapt is dat niet nodig. En overdag kan apnea zo vaak voorkomen
dat het moeilijk kan zijn om bij te houden. Maar sommige ouders kiezen voor een monitor als ze
slaapt, omdat dit hen geruststelt.
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Heeft ze zuurstof nodig voor haar ademhalingsproblemen?
Chronisch en langdurig zuurstoftekort kan levensbedreigend zijn. De meeste meisjes met RS die
hun adem lang inhouden hebben geen gevaarlijk lage zuurstof opname. Maar wanneer er chronisch zuurstoftekort is en het zuurstofniveau vaker dan 15 maal per uur te laag wordt, kan extra
zuurstof goed zijn. Het is waarschijnlijk niet nodig, maar het kan een geruststelling zijn.

Lauren’s zuurstofniveau kon soms wel zakken tot 17%. Als resultaat was ze verschrikkelijk
ongezond. Ze had geen energie, viel bewusteloos en bezeerde zichzelf. Ze had drie liter
zuurstof per minuut nodig, dag en nacht, meer dan vier jaar lang. Lauren had dat nodig.
Ze was veel gezonder met die extra zuurstof. Ze deed bijna alles veel beter met zuurstof.
Al kwam ze nooit tot 100% zuurstofopname, het was echt nodig en hielp haar geweldig.
Wij zijn blij dat we dit ontdekt hebben en elk meisje met RS zou van tijd tot tijd getest
moeten worden op zuurstofopname. Nu Lauren geen extra zuurstof meer krijgt, heeft ze
meestal toch gezonde rode lippen, al is ze dan nog steeds niet op 100%. We willen echter
niemand de indruk geven dat de zuurstof op een of andere manier Rett syndroom ‘beter’
maakte. Het verminderde alleen de problemen die RS veroorzaakte in Lauren’s ademhaling. We gaven haar ook niet de zuurstof om apnea en hyperventilatie te bestrijden.
Ze kreeg zuurstof om de problemen te verminderen die ze had bij het ademen. Het maakte haar gezonder en alerter. Maar er moet een goede reden zijn om er mee te beginnen,
want het is moeilijk om het gedaan te krijgen en het kind was altijd aan een leidsel, de
zuurstofslang. Ik heb haar nooit blijer gezien, dan op de dag dat ze ermee op kon
houden. De reden dat we hier zo over uitweiden, is dat sommige Rett gezinnen gehoord
hebben over Lauren’s zuurstof en hoeveel beter het ging en die krijgen soms de
verkeerde indruk dat het geven van zuurstof het RS geneest. Dat doet het niet, het is een
uitstekende en aanbevolen therapie voor de problemen verwant aan lage zuurstofopname
(een serieus probleem), wat het resultaat is van de slechte ademhaling. Dit kan voorkomen
bij de meeste Rett meisjes, maar niet altijd zo ernstig als bij Lauren. 왗

Hoe weet ik dat ze lucht slikt?
Lucht slikken kan moeilijk te zien zijn. Het kan onopzettelijk zijn, ze kan flink wat lucht slikken
terwijl ze eet, maar het kan ook, in kleine beetjes, de hele dag door gebeuren. Soms is het makkelijk te horen. Als haar maag opgezet raakt vlak na een maaltijd kan het zijn vanwege de lucht die
ze slikte met het eten. Hier volgen enkele signalen die verband houden met lucht slikken.
Hoorbaar slikken, steeds, ook als ze slaapt.
Moeilijkheden met eten en drinken doorslikken en tegelijkertijd veel lucht binnen krijgen.
Opgezette buik, meestal na het eten, of na episodes van hyperventilatie en adem inhouden.
Veel boeren (dat kan goed zijn).
Veel en vaak gas afstoten via de endeldarm (windjes laten).

-

Als er tijdelijk veel lucht in de buikholte blijft, worden maag en buik snel dik. De maag rekt uit,
waardoor er een flinke spanning optreedt. Als het meisje met RS niet kan boeren of windenlaten,
wordt het buikvlies in de loop van de tijd dun. Dit is zeker een probleem bij iemand met een slecht
voedingspatroon. Buitengewoon oprekken van de maagwand kan hierin een scheur veroorzaken.
Een aantal van dit soort breuken zijn bekend bij meisjes met RS. Als de maagwand of het buikvlies
inscheurt, leidt dat tot buikvlies ontsteking, d.w.z. een infectie en ontsteking in de buikholte.
Dit kan dodelijk zijn als er niet onmiddellijk ingegrepen wordt. Zware problemen komen echter
niet veel voor, hoewel problemen met ingewanden een bekend verschijnsel zijn bij RS.
Als de lucht snel genoeg in de darmen verdwijnt is de zwelling in de maag en buik niet zo’n groot
probleem. Maar het kan zich ophopen in het middelste deel van de ingewanden en daardoor de
buik doen opzetten en pijnlijke krampen veroorzaken. Verstopping en medicijnen die de ontlasting vertragen kunnen de zwelling verergeren.
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Ik stelde de internist vragen over het adem inhouden en hij antwoordde dat ze geen lucht
slikt als haar buik ‘s ochtends net zo is als ‘s avonds, met andere woorden, als ze niet opgeblazen is, slikt ze geen lucht. Het feit dat ze haar buik uitduwt kan geen kwaad, zolang
ze maar niet opgeblazen is met lucht. Alleen een luier aandoen is moeilijk, maar ik heb
ontdekt dat ze soms stopt met adem inhouden als ik een klein tikje op haar buik geef. 왗

Hoe kan het lucht slikken verminderd worden?
Als U denkt dat ze lucht slikt zijn er een paar dingen die U kunt doen. Verkort de duur van de
maaltijden als het lijkt dat ze lucht slikt tijdens het eten. Verminder spanningen en ongemak.
Laat haar goed rechtop zitten na het eten, zodat ze kan boeren en er zo min mogelijk lucht uit de
maag in de darmen komt. Zorg dat ze niet verstopt raakt zodat gassen zich niet kunnen ophopen
in de ingewanden. In sommige gevallen kan voor het herhaaldelijk gebruik van een klisma
(gewoonlijk niet aangeraden voor routine gebruik) gekozen worden inplaats van de moeilijke
episodes van opgeblazen maag en buik.
Als dit alles niet goed genoeg werkt en haar opgezwollen buik heel erg is, kunt U met de arts
overleggen over meer aggresieve methodes. Het kan zijn dat een slangetje door de neus in de
maag gebracht wordt (nasogastric tube), of een slangetje in de maag door de buikwand heen
(PEG-sonde). Dit helpt om de druk op de ingewanden te verminderen. Het voorkomt dat dit gas
verder de darmen in gaat. Maar als de lucht de maag voorbij is kan de druk op de darmen niet
verminderd worden met deze hulpmiddelen.
Bepaalde chirurgische ingrepen om reflux te voorkomen (zoals de Nissen fundoplicatie), waarbij de
opening tussen de slokdarm en maag wordt afgesloten, kunnen helpen het terugvloeien van lucht
en voedsel en daardoor maagzuur en eventueel braken te verhinderen. Maar tegelijkertijd kan dit
de kans op complicaties van het lucht slikken vermeerderen, omdat ze nu niet meer kan boeren
om de lucht kwijt te raken.
De risico’s en voordelen van dit soort operaties moeten goed afgewogen worden bij elke patient
voor dit besluit genomen kan worden. In zeldzame gevallen kan een stoma (opening in de darmen
door de buikwand) helpen om voldoende doorstroming van de inhoud van de ingewanden te
verkrijgen en zo complicaties te verminderen die het gevolg zijn van verstoppingen.
Vroeg ontdekken van dit probleem, plus bespreken met een specialist (maagdarmarts) zijn uitermate belangrijk om verergering van dit probleem te vermijden en het zo goed mogelijk te
beheren en dus zwaardere complicaties te vermijden.

Wat gebeurt er als ze hyperventileert?
Met heel diep ademen wordt meer koolstof uitgestoten, dus met hyperventileren wordt het koolstofgehalte te laag. Koolstof is een normaal afvalprodukt in ons bloed. Het doel daarvan is om de
alkali/zuur balans in evenwicht te houden zodat de cellen normaal kunnen functioneren. Als het
koolstofgehalte te laag is kunnen de cellen niet goed werken. Hyperventilatie kan duizeligheid en
tintelende vingers veroorzaken.

Wat gebeurt er als ze haar adem inhoudt?
Dan zakt het zuurstofgehalte in haar bloedbaan. Daarvan kan ze zwak en uitgeput zijn.

Zijn abnormale ademhalings episodes of bevingen verwant aan
epileptische aanvallen?
Abnormale ademhalings episodes kunnen op aanvallen lijken maar zijn dat niet. Wat er soms
uitziet als een aanval is er geen en sommige aanvallen worden niet herkend, vooral als ze slaapt
en soms ook niet als ze wakker is. Vacant spells zijn kleine interrupties in het bewustzijn die op
aanvallen lijken en het toch niet zijn.

Zal zij altijd op deze manier blijven ademen?
Meestal wordt het onregelmatig ademen minder als de meisjes ouder worden. De jonge kinderen
met RS lijken meer te hyperventileren, terwijl het oudere meisje meer het type van ademen vertoont dat bekend staat als Valsalva-manoeuvre.
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Ashley was de ergste hyperventilator ooit! Toen ze klein was ging het de hele dag door,
elke dag, iedere maand en jaren achtereen. Nu ze ouder is, ze is nu zeventien, komt het
bijna niet meer voor. 왗
Meg’s adem inhouden en hyperventilatie werden toen ze vier was heel erg, rond dezelfde
tijd kreeg ze epileptische aanvallen. Nu ze vijf is zijn beide aanmerkelijk verminderd. 왗
Katie is bijna acht jaar en hyperventileert al sinds ze vier was. In het begin was het zwaar
en constant en ze was er overstuur van. Nu heeft ze het niet zo veel meer en ze heeft er
minder last van. Maar ze heeft nog haar momenten hoor! Soms vragen mensen of we
soms de marathon gelopen hebben. Katie houdt ook haar adem in en op die momenten
kunnen we niets van haar gedaan krijgen. Ze grinnikt er altijd bij en ik noem het ‘Kom
terug naar de aarde, Katie!’ tijd. 왗

Wat kunnen we doen tegen haar ongeregelde ademhaling?
Hoewel de episoden van adem inhouden angstig zijn om te zien, vooral voor ouders, worden ze
altijd gevolgd door normaal ademen. Observatie van ongeregeld ademen kan verontrustend zijn,
maar experts in RS adviseren een rustige benadering. Bedenk dat de meisjes gewend raken aan
deze onregelmatigheid en dat de normale ademhaling weer vrij snel terug komt. Hoewel het lijkt
of het eeuwig aanhoudt, is het belangrijk om rustig te blijven en niet in paniek te raken. Er wordt
momenteel veel onderzoek gedaan om vragen hierover te beantwoorden.

Meg houdt haar adem vaak in. Soms wordt ze zelfs wat blauw. Ze spant haar buikspieren
en duwt haar buik uit terwijl ze de lucht vasthoudt. Soms lijkt het of ze dit doet om zichzelf in de hand te krijgen. Het is niet makkelijk om haar te onderbreken als ze dit doet,
maar soms stopt het als we haar aan het lachen kunnen krijgen, of als we over haar buik
wrijven. Wij hebben geleerd om het maar af te wachten. 왗

Zijn er medicijnen die kunnen helpen?
De onderzoeksgroep van Alison Kerr en Peter Julu heeft bij enkele meisjes met succes Buspar®
toegepast. Zij raden aan om dit alleen te gebruiken op een individuele basis en onder strenge
medische controle. Ademhalings- en autonome functies moeten worden genoteerd voor en tijdens
de behandeling en als er geen meetbare verbetering is, moet de behandeling gestopt worden.
De dosis moet aangepast zijn voor het specifieke individu en situatie. Op zijn best kan dit medicijn
het ademhalingsritme verbeteren. Maar het is niet te verwachten dat het de onderliggende
onvolgroeidheid van de hersenstam in RS kan verbeteren. Opmerking: Buspar® moet niet gezien
worden als een wondermiddel. Zelfs in situaties waarin het goed werkt moet het behandeld worden met dezelfde voorzichtigheid die in acht genomen wordt met elk ander medicijn. Omdat het
nieuw is en nog niet op grote schaal geëvalueerd, is er nog geen algemeen advies over uitgebracht. (Voor meer informatie hierover: Kerr, AM, Julu, POO, Hansen S, Apartopoulus F, Serotonin
and Breathing Dysrhythmia in Rett Syndrome. Perat MV ed, New Developments in Child Neurology
Bologna: Monduzzi Editore, 1998 191-95.) Naltrexone (Revia®) is een antagonist (geneesmiddel dat
de werking van een ander opheft), dat geprobeerd is bij meisjes met RS, met goed effect op de
ademhaling. In de studie was de dosis gesteld op 1 mg per kilo, maar dat kan door de arts aangepast worden naar aanleiding van de reactie van het kind. Gebruik van magnesium citroenzuurzout
of magnesium orotaat voor de behandeling van hyperventilatie in RS is beschreven in een brief
aan de Lancet (een wetenschappelijk tijdschrift) in 1992 door Joseph Egger en anderen van de
Kinder Kliniek aan de Universiteit van Munchen. Zij gebruikten eerst magnesium om refractaire
(niet op medicijnen reagerende) aanvallen te behandelen in een kind met RS en waren verrast te
zien dat haar hyperventilatie en apnea verbeterde. Daarna werden lage doses magnesium getest
voor behandeling van ademhalingsongeregeldheden van zes andere kinderen in tweede en derde
stadium Rett syndroom (vier tot negen jaar).
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De eerste dosis was vier mg/kg/dag, verdeeld in drie doses, wat later opgevoerd werd, als het getolereerd werd, tot 10 mg/kg/dag, of tot er zich diarree ontwikkelde. De ouders registreerden
aanvallen van zware hyperventilatie/apnea met cyanosis (blauw worden) die voorkwamen in een
dagelijkse periode van 30 minuten gedurende vijf dagen voor de behandeling en na een maand
van de behandeling. Men zag apnea met cyanosis verminderd van 15 episoden (12 tot 25) tot 5
episodes (1 tot 8). Hyperventilatie verminderde van 21 tot 5 episoden in zes van de kinderen.
Het zevende kind had wel wat vermindering in de apnea episoden, maar werd opgewonden. Er
werd ook een vermindering gezien van epileptische aanvallen.
Gedurende de volgende een tot vier jaar werd de behandeling met magnesium drie maal gestopt
bij vijf van de patientjes en iedere keer kwam de hyperventilatie binnen zes weken terug, maar
werd weer minder binnen drie weken als de behandeling weer begon. Het niveau van magnesium
in het bloed veranderde nauwelijks. Het is niet duidelijk waarom de behandeling in deze rapportage zo goed werkte. Dr. Carolyn Schanen: ‘het is mijn ervaring dat sommige kinderen goed
reageren en sommige helemaal niet. Ik kan nooit van te voren zeggen wie er goed zal reageren,
dus proberen we het met kinderen die hevige problemen hebben met hyperventilatie/apnea’.

Het hart
Het autonome zenuwstelsel regelt de hartslag; onderzoek toont aan dat het atrio-ventriculair
(tussen boezem en kamer) overbrengingssysteem niet voldoende is ontwikkeld in RS. Verminderd
vermogen het hartritme te variëren laat niet toe dat het hart sneller werkt gedurende perioden
van opgewondenheid, stres en inspanning en weerhoudt het hart van voldoende vertraging zoals
het zou moeten doen tijdens rust en kalmte. Abnormaal hartritme (arrithmia) komt ook voor en
dit lijkt erger te worden als de ziekte verder doorzet.
Bij gezonde mensen kent het cardio-vasculaire (met betrekking tot hart en vaten) systeem tijdens
hyperventilatie een verhoogde prikkelbaarheid van de nervus vagus (de tiende hersenzenuw), in
een poging om het effect van teveel ademen op het hart te compenseren. Bij meisjes met RS is er
geen vagotonie (verhoogde prikkelbaarheid van de nervus vagus) en dus blijft er een effect op het
hart, onregelmatigheden veroorzakend.
Het sympatisch zenuwstelsel is altijd overgevoelig als de adem wordt ingehouden, maar met RS is
de regulering van hartritme en bloeddruk heel slecht. De geringe prikkeling van de tiende hersenzenuw tijdens het adem inhouden en hyperventilatie schept een gebrek aan evenwicht, waarvan
bekend is dat het iemand vatbaar kan maken voor hartritmestoornissen (cardiac arrythmia) en
mogelijk plotselinge dood. Men denkt dat deze onregelmatigheden de oorzaak kunnen zijn voor
plotselinge onverklaarbare sterfgevallen die voorkomen bij RS.

Zouden we een electrocardiogram (ECG) moeten laten maken?
Als uw dochter de puberteit bereikt, zou u dat misschien kunnen doen.

Wat kan er gedaan worden tegen hart onregelmatigheden?
Als er onregelmatigheden te zien zijn op het ECG, kan een cardioloog geraadpleegd worden.
Niet specifieke ECG veranderingen vereisen waarschijnlijk geen medicijnen.

Slikken
Als het eten gekauwd is gaat het naar achter in de mond, de keelholte (pharynx), en in de
slokdarm. Een klein flapje, de huig, bedekt de luchtpijp (trachea) zodat het voedsel niet naar de
longen kan gaan, of erin gezogen kan worden (aspiratie). Het voedsel gaat door de slokdarm
naar de maag. Dit doorslikken vereist een samenwerking van spierbewegingen. Slechte coördinatie
van deze spierbewegingen kan een normaal voedingspatroon belemmeren, en kan ook de kans
op aspiratie longontsteking vermeerderen als voedsel in de longen terecht komt en daar een
ontsteking veroorzaakt. Meisjes met RS hebben vaak problemen met kauwen en doorslikken en
het kan moeilijk zijn om de mond te sluiten tijdens het slikken. Als er een probleem vermoed
wordt kan er een slikvideo gemaakt worden. Soms kan men overgaan op gepureerd en fijn gehakt
voedsel wat gemakkelijker door te slikken is en dit kan sommige problemen oplossen. Als het
doorslikken laat zien dat ze geneigd is om voedsel in de longen te zuigen (aspiratie) kan een
voedingssonde overwogen worden. Dit voorkomt aspiratie en longontsteking. Lees ook hoofdstuk
17, Voeding, over slikken en tips daar over.
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Slaap
Slaapproblemen komen relatief veel voor bij meisjes met RS. Het duurt vaak lang voor ze in slaap
vallen en ze worden een paar keer per nacht wakker. Daardoor is het werkelijke aantal uren slaap
minder. Soms huilen ze ‘s nachts, maar de meeste meisjes worden lachend of ‘pratend’ wakker.
Onderzoek toont aan dat meisjes met RS naarmate ze ouder worden ‘s nachts minder slapen en
overdag meer. Als ze een slechte nacht hebben, halen ze dat de volgende nacht meestal in.
Slaapproblemen bij RS kunnen het hele gezin ontwrichten.
Zowel het Rettmeisje als de rest van het gezin hebben een goede nachtrust nodig om op hun best
te zijn. Sommige mensen gebruiken zelfs oordopjes, zetten een videorecorder met koptelefoon in
haar kamer of geven haar een slaapmiddel. Sommigen proberen het geluid uit haar slaapkamer te
overstemmen door bijvoorbeeld een ventilator. Een familie bedekte zelfs de muren van de slaapkamer met dikke katoenen gewatteerde dekens, om het nachtelijk lawaai te dempen. Er is een
onderzoek gedaan naar het effect van melatonine bij meisjes met RS. Door melatonine vielen ze
wel sneller in slaap, maar het ‘s nachts wakker worden bleef. Veel Rettmeisjes worden ‘s nachts
lachend wakker. Zo’n lachbui kan een paar minuten tot meer dan een uur duren. Ze verdwijnen en
komen vanzelf, maar sommigen hebben er tot middelbare leeftijd last van.
Hier zijn wat suggesties voor een goede nachtrust:
Hanteer een vast ritueel bij het naar bed brengen. Dit is voor je dochter het signaal dat het
tijd is om te ontspannen en te gaan slapen. Probeer iets te bedenken dat je niet op enig ander
moment van de dag doet. Vermijd wild spel net voor bedtijd.
Moedig haar aan zelf te gaan slapen. Als ze leert om alleen in slaap te vallen met hulp, zoals
in slaap gewiegd worden, jij naast haar in bed, de radio aan, met een drinkflesje, valt ze onder
andere omstandigheden moeilijk in slaap. Ze wordt afhankelijk van jouw hulp en kan zonder
die hulp niet in slaap vallen. Het lijkt aanvankelijk een goed idee, omdat ze erdoor gaat slapen, maar op de lange termijn worden haar slaapproblemen hierdoor erger en kom je in een
vicieuze cirkel. Als ze ‘s nachts wakker wordt, kan ze niet meer in slaap komen zonder hulp.
Naar bed gaan en opstaan kan het beste iedere dag op ongeveer dezelfde tijd gebeuren, ook
in de weekends. Als je haar op ongewone tijden laat slapen verstoor je haar biologische klok.
Als ze ‘s avonds later naar bed gaat en ‘s ochtends langer uitslaapt, geef je toe aan haar
natuurlijke neiging om af te wijken van de dagelijkse gang van zaken. Ze zal steeds later gaan
slapen of ‘s nachts wakker worden. Als ze de kans krijgt zal ze overdag proberen bij te slapen.
In het weekend is dat nog oké, maar door de week mist ze schooltijd als ze overdag zit te
slapen. Kinderen die niet de kans krijgen overdag bij te slapen passen zich meestal aan door
met minder slaap genoegen te nemen. Minder of verstoorde slaap kan geïrriteerdheid en
moeheid overdag veroorzaken; en uitdagend gedrag zoals woedeaanvallen of zichzelf
verwonden kan erger worden. Dus om het slaappatroon te verbeteren is regelmaat belangrijk.
Dutjes zouden elke dag op dezelfde tijd en voor een zelfde tijdsduur moeten plaatsvinden.
De meeste ouders willen hun dochter wat extra laten slapen als ze ‘s nachts niet goed heeft
geslapen. Maar haar op onregelmatige tijden laten slapen houdt het slaapprobleem in stand
of verergert dit nog. Als ze elke dag op dezelfde tijd haar ogen haast niet meer open kan
houden, laat haar dan elke dag rond die tijd slapen. Veel meisjes doen ‘hazenslaapjes’. Probeer
dit elke dag op dezelfde tijd toe te staan en houd haar op andere tijden wakker. Volg haar
slaap-wakker patroon een week lang en kijk of er tijden zijn dat ze graag slaapt. Als dit zo is,
maak deze slaaptijden dan zo constant mogelijk en houd haar buiten deze tijden wakker.
Als ze niet elke dag op dezelfde tijden slaapt en je toch een regelmatig slaappatroon wilt,
begin dan met een slaap-wakker schema. Laat haar eerst op die schematijden slapen en maak
haar wakker als volgens het schema het dutje voorbij is. Kies vervolgens een tijd op de dag dat
je perse wilt dat ze wakker blijft. De rest van de dag mag ze hazenslaapjes doen. Als je dochter de ‘wakkertijd’ accepteert, rek deze tijd dan op met half tot één uur. Maak deze periode
steeds langer, tot ze alleen op de vaste dutjestijd slaapt. Als ze ‘s nachts toch slaapproblemen
houdt, kun je de dutjes overdag in lengte of aantal inkorten.
Probeer zo min mogelijk aandacht te besteden aan de nachtelijke wakkerperioden.
Dit is moeilijk, omdat je zelf niet kunt slapen als je ligt te denken waarom ze wakker is.
Je bent ongerust dat ze wakker is geworden, omdat ze eng droomde, een natte luier heeft,
haar maag van streek is of iets anders dat ze zelf niet kan verhelpen.

-

-

-

-

-
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Helaas, als je naar haar toe gaat en op haar reageert als ze ‘s nachts wakker wordt, maak je
het probleem misschien alleen maar groter. Ze blijft s’ nachts wakker worden in situaties waar
ze er reden voor heeft, maar ook als ze gewoon aandacht of gezelschap wil. Het is moeilijk om
aan haar werkelijke behoeften tegemoet te komen, zonder bij te dragen aan het slaapprobleem. De beste oplossing is met minimale aandacht die dingen doen, die nodig zijn – haar
luier verschonen of iets te drinken geven zonder ophef, haar terug in bed stoppen en de
kamer uitgaan. Als er geen enkele reden lijkt te zijn om wakker te worden, verzeker haar dan
dat alles in orde is en verlaat rustig haar kamer. Als je wilt kijken of alles in orde is, doe dit
dan direct als ze begint te huilen. Als je alleen gaat kijken als ze al een tijd ligt te huilen, leert
ze alleen harder en langer te huilen om je aandacht te trekken. Het belangrijkste is dat ze zelf
weer in slaap moet vallen.
Haar slaappatroon veranderen kan moeilijk zijn. Als je een wijziging aanbrengt, kun je verwachten
dat het eerst slechter wordt voordat je verbetering ziet. Helaas zijn er geen wondermiddelen. Als
ze al jaren een slaapprobleem heeft, kun je dat niet een, twee, drie verhelpen. Het ontwikkelen
van een goed slaappatroon kost tijd, inspanning en vasthoudendheid van jouw kant (oordopjes en
bidden helpen ook).

Ik kan me niet herinneren dat Laura ooit een nacht doorsliep. Toen ze ongeveer zes jaar
was, schrok ze ‘s nachts wakker en gilde alsof ze doodsbang was. Ik dacht dat ze misschien
droomde dat ze viel. Ze werd ook ‘s nachts wakker en bonsde met haar voorhoofd tegen
het hekje van haar bedje. Soms lachte en brabbelde ze. Toen ze niet meer in een kinderbedje sliep, kocht ik een slaapzak en ze leek minder te bewegen in haar slaap en zonder
deken (blootgewoeld) te liggen. Dat hielp goed. 왗
De afgelopen twee jaar hebben we wat dingen veranderd, die ze ons geprobeerd heeft
duidelijk te maken. Als ze het maar even te warm krijgt, wordt ze wakker en huilt.
Dit huilen doet ze overdag ook. De nachten lijken veel beter nu we het huis koeler
houden, haar ijs geven nét voor ze naar bed gaat, haar extra water geven en de muziek
klaarzetten voor als ze wakker wordt. Ze lijkt ook wat eerder dan vroeger de rust van
haar kamer op te willen zoeken. 왗

Hier zijn wat suggesties van andere ouders:
Medicijnen (Benadryl, Atarax®, Elavil, Ativan®, Tranxene ®, Melatonin ®, Choral hydrate®).
Iets te eten voor ze naar bed gaat.
Een warme/koele, donkere, rustige kamer.
Krachtige massage.
‘White sound’ machine (machine, die neutraliserend geluid maakt) of ventilator.
Een waterbed.
Autoritjes.
Zachte muziek.
Warme sokken aan haar voeten.
Een zachte deken.
Een warm bad voor het slapen gaan.
Even rustig zitten en zachtjes praten.
Warme melk.
Een warme kruik op haar buik.
Rustgevende cassettebandjes.
Geen zoetigheid voor het slapen gaan.
Een actieve dag met veel oefeningen.
Rustige verhaaltjes voor het slapen gaan.
Ontlasting.

-
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Ik heb een nieuw produkt gevonden genaamd ‘Calms’, het wordt gemaakt door Hyland
Homeopathic. Ik koop het bij de reformwinkel. Het smaakt vreselijk als je er op kauwt,
maar ik stop het fijn gemaakt in haar mond en geef haar daarna ruim te drinken. Ik heb
het zelf ook geprobeert en sliep daarna heerlijk. Het is bij homeopatische middelen het
beste als je ze een half uur voor de maaltijd inneemt of anders een uur erna. 왗
Ik geef Taylor (3,5 jaar, 18 kilo) ongeveer 1,5 mg. Melatonine. Ik maak het fijn tussen twee
theelepels en los dit poeder op in een beetje water, ongeveer een half uur voor ze naar
bed moet. Taylor was een hele slechte slaper. Nu gaat het goed. We hebben nog wel eens
een onrustige nacht, maar voor de Melatonine was het verschrikkelijk. 왗
Mijn vierjarige dochter krijgt twee milligram Melatonine per dag en het heeft een enorm
effect op haar slaappatroon. Voor ze met Melatonine begon werd ze elk uur van de nacht
wakker en bleef soms uren wakker. Dan verwachtte ze overdag een tukje te kunnen doen
als ze daar zin in had. Toen ze met Melatonine begon duurde het drie weken voor we
effect zagen, maar toen was het een verschil van dag en nacht. Haar slaappatroon is nu
bijna normaal en ze is veel vrolijker en wij ook, omdat wij nu ook kunnen slapen. 왗
We geven onze dochter drie milligram Melatonine. Haar probleem was niet zo zeer het
‘s nachts wakker worden, maar het niet in slaap kunnen komen. Ze viel pas tegen middernacht in slaap en was dan om zes uur al weer wakker. Ze krijgt Melatonine in capsules, die
we open breken en oplossen in sap of in eten. Ik merk dat we allemaal veel gelukkiger
zijn. 왗

Obstipatie / verstopping
Chronische obstipatie is een van de meest voorkomende maag-darm problemen; meer dan 85
procent van de Rettmeisjes heeft er op enig moment in haar leven last van. De ontlasting komt
moeizaam, eens per drie of meer dagen, en is groot, hard en droog. Obstipatie komt bij
Rettmeisjes veel voor door verschillende factoren: weinig lichamelijke beweging, zwakke
spierspanning, dieet, medicijnen (vooral anti-epileptica), te weinig drinken, scoliose (zijwaartse
verkromming van de wervelkolom) en pijn en moeite bij de ontlasting. Obstipatie kan ernstig
ongemak, pijn en zelfs bloeden door kleine scheurtjes in de anus veroorzaken. Sommige meisjes
laten hun ongenoegen blijken door boosheid, handen
bijten of zelfs epileptische aanvallen. Obstipatie kan bij RS
op elke leeftijd beginnen, vroeg op één of tweejarige
leeftijd of later in haar tienerjaren. Het goede nieuws is
dat zorgvuldig handelen tot verbetering leidt en in veel
gevallen tot normale ontlasting.

Hoe begint obstipatie?
Als voedsel de maag verlaat, beweegt het door de darmen
tot het als ontlasting ons lichaam verlaat. Eerst gaat het
door de dunne darm, dan door de dikke darm en uiteindelijk door het sigmoïd (sikkelvormig stukje van de dikke
darm vóór het rectum) en door de endeldarm naar buiten.
De darmen zijn gemaakt van een elastische buis met
spierweefsel dat knedende bewegingen maakt zodat de
inhoud vooruit wordt geduwd. Bij RS lijkt er niets mis te
zijn met de spieren en ‘zenuw-onderdelen’ van de dikke
darm, endeldarm en anus. Reflexen die voor ontlasting
zorgen zijn normaal. Er blijkt geen anatomisch probleem,
als een blokkade of een lichamelijke conditie, zoals een
ziekelijke darm.
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Deze vorm van obstipatie wordt ‘functioneel’ genoemd. We begrijpen niet waarom, maar
Rettmeisjes hebben vaak langzaam darmtransport en infrequente ontlasting. Hierdoor hoopt de
darminhoud zich op bij het sikkelvormig darmgedeelte en de endeldarm. Normaal gesproken
roept ophoping van de darminhoud bij de endeldarm een reactie op die zorgt dat de ontlasting
‘geloosd’ wordt. Als de endeldarm echter uitgerekt wordt door een grote hoeveelheid darminhoud, voor een langere tijd, gaat de prikkel die voor ontlasting zorgt verloren.
Als dit vaak gebeurt is het voor haar moeilijk te herkennen wanneer ze moet ‘drukken’. De langdurige uitrekking van de endeldarm en het sigmoïd door grote hoeveelheden darminhoud geeft
op den duur verlies van spierspanning. Daardoor wordt de darm groot en ‘zakachtig’. Dit maakt
het nog moeilijker voor haar om de darminhoud te laten passeren. De dikke darm en het sikkel
vormig darmgedeelte (sigmoïd) kunnen veel vocht uit de darminhoud halen, dus hoe langer de
darminhoud in de darm blijft, hoe droger die wordt. Hierdoor komt de ontlasting minder vaak,
wordt groter en harder en veroorzaakt meer ongemak en pijn. Als zij dan ontlasting begint te
associëren met ongemak en pijn en de ontlasting ophoudt begint de vicieuze cirkel.

Hoe vaak zou ze ontlasting moeten hebben?
Wat zij uitscheidt hangt af van wat en hoeveel ze eet, dus dit kan variëren. Ze moet zonder pijn of
angst ontlasting kunnen hebben. Veel mensen denken dat eens per week normaal is voor haar,
maar eens per week is voor niemand gewoon. Als ze geen ontlasting heeft na voldoende vezelrijk
voedsel en drinken en als ze vaak laxerende middelen nodig heeft, moet u een dokter raadplegen.
Ze zou niet langer dan drie dagen geen ontlasting mogen hebben.

Hoe wordt de ontlasting regelmatig?
De beste manier is obstipatie voorkomen en de vicieuze cirkel, die hiervoor is beschreven niet te
laten beginnen. Chronische obstipatie kan een bron van ongenoegen en irritatie zijn, dus het is
van belang het serieus aan te pakken. Ze zou haar darm en endeldarm met iedere ontlasting helemaal en regelmatig leeg moeten maken, zodat ze hun normale grootte en spanning herkrijgen.
Dagelijkse oefening, ergo- en fysiotherapie kunnen helpen. Ontwikkel een ‘darmprogramma’ dat
de nadruk legt op:
Voldoende vocht-inname.
Vezelrijk voedsel, goed verspreid over de dag.
Geef laxerende groenten en fruit: peren, pruimen, abrikozen, pompoen.
Geef niet te veel verstoppend eten: witte rijst, gekookte worteltjes, appelsap.
Geef een eetlepel zemelen met veel vloeistof.
Voor die meisjes, die op het toilet kunnen zitten: haar elke dag op een vaste tijd, bij
voorkeur na de grootste maaltijd van de dag, op de wc zetten helpt soms om een regelmatige
stoelgang te krijgen.

-

Wat gebeurt er als obstipatie niet goed behandeld wordt?
Als obstipatie onbehandeld blijft, kan het tot faeces ophoping (verstopping van de darmen) leiden.
Dit is een serieuze situatie, die behandeld moet worden door de darmen te spoelen of handmatig
te legen.

We hebben gemerkt dat iets een tijdje helpt en dan niet meer. Het enige advies dat ik je
kan geven is dat je bij obstipatie er bovenop moet zitten, elke dag. Als je een dag mist
raak je achter en je weet wat dat betekent. Dan kun je weer opnieuw beginnen. 왗

Hoe helpt een vezelrijk dieet?
Vezels zijn laxerend en kunnen langdurig gebruikt worden. Ze absorberen water en voorkomen
dat de ontlasting droog en hard wordt, ook als het lang in de darmen blijft. Er zijn verschillende
mogelijkheden om vezels binnen te krijgen. Ten eerste: moedig haar aan elke dag groenten en
fruit te eten. Ten tweede: gebruik meel waar nog vezels en zemelen in zitten. Volkoren brood is
beter dan wit brood. Het is heel belangrijk eraan te denken, dat vezels alleen effectief zijn als ze
met voldoende vloeistof worden gegeven. Als je meer vezels eet, moet je meer drinken.
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Muesli of andere vezelrijke voeding kan voor Rettmeisjes moeilijk te kauwen zijn. Om kauwen en
doorslikken makkelijker te maken, kunnen de vezels gemengd worden met ander eten en
eventueel gekookt zonder dat ze hun effect verliezen. De benodigde hoeveelheid vezels kan
verdeeld worden in twee of drie porties en met melk, sap of fruit gegeven worden of gemengd
met ander eten.

Schematische voorstelling van het chronisch ophouden van de stoelgang
A

B
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A
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H
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Het rectum is leeg; er is geen aandrang. De inwendige sluitspier is gesloten,
de bekkenbodem-spieren in ruststand houden de wanden van het anale kanaal
gesloten en op hun plaats.
Ontlasting komt het rectum binnen en drukt tegen de wanden en veroorzaakt
daarmee een gevoel van aandrang.
Uitzetting van de rectale wanden veroorzaken een ontspanningsreflex van de
inwendige sluitspier waardoor de ontlasting naar beneden zakt en contact kan maken
met de bovenkant van het anale kanaal (anoderm). Hierdoor wordt men er van
bewust dat men moet ontlasten.
De bekkenbodemspieren trekken samen om continentie te behouden waardoor de
ontlasting naar boven word geduwd.
Als de ontlasting op deze hogere plaats blijft nadat de bekkenbodemspieren zich weer
hebben ontspannen zal de ontlasting geen contact meer hebben met de anoderm en
zal de drang tot stoelgang weer verdwijnen.
Stoelgang zal plaatsvinden als de bekkenbodemspieren in verder dan de ruststand
ontspannen, hierdoor opent zich het anale kanaal voor inwendige rectale druk.
De daarbij horende valsalva-manoevre (persen) beweegt de ontlasting dan naar
beneden het wijde anale kanaal in.
Als de ontlasting niet langer in aanraking is met de anoderm zorgt een automatische
samentrekking van de bekkenbodemspieren ervoor dat de ontlasting volledig naar
buiten gedrukt wordt.
Als een kind herhaaldelijk de ontlasting ophoudt (C tot D) dan hoopt de ontlasting
zich op. Het wordt lastiger deze kwijt te raken in het bijzonder als deze te vast is om
zonder een pijnlijke uitrekking van de anus uit te stoten. Het is inmiddels te groot om
weer naar boven geduwd te kunnen worden en blijft daardoor in contact met de
anoderm. Als de bekken-bodemspieren vermoeid raken en daardoor de anale opening
minder goed wordt afgesloten kan er zachte of vloeibare ontlasting (langs de stevige
prop) lekken. Het kind zal proberen de continentie te herstellen door krachtige
samentrekkingen van de overladen spieren.

Als ontbijt geef ik Ashley havermout met extra rozijnen of ‘Great Grains’ (een soort
muesli) met rozijnen, ruim één dl. sinaasappelsap en ruim anderhalve dl. pruimensap.
Het pruimensap is erg belangrijk. Ashley krijgt minstens twee glazen pruimensap per dag,
één overdag en één bij het avondeten. Ze eet ook minstens twee stuks fruit per dag,
meestal meer. De enige melk die ze krijgt is bij haar havermout of muesli. Ze krijgt nog
een halve liter fruitsap per dag, naast het pruimensap. Ik probeer ook peren en watermeloen, omdat ze laxeren. Soms gaven we haar wonderolie, dat hielp goed. 왗
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Stacie krijgt elke ochtend Metamucil poeder gemengd met een halve liter fruityoghurt.
Omdat ze niet genoeg drinkt, zorgt de yoghurt voor extra vocht. 왗

En vezel-supplementen?
Vezel supplementen worden vaak aangeraden voor volwassenen, maar werken bij kinderen niet
goed, omdat ze ze meestel niet lekker vinden. Er zijn veel producten te koop met vezel – afgeleiden of soortgelijke massavormende werkzame stoffen, waaronder methyl cellulose (Citrucel en
Maltsupex) of psyllium (Metamucil, Fiberall). Meestal zijn ze in poedervorm; dit poeder kan met
elke vloeistof gemengd worden. Als vuistregel krijgen meisjes van twee tot zes jaar 1/4 tot 1/3 van
de aanbevolen dosis voor een volwassene, van zes tot twaalf jaar 1/3 tot 1/2 maal de volwassene
dosis en boven de twaalf jaar de gebruikelijke volwassene- dosis. Het is van belang de hoeveelheid
vezels langzaam op te bouwen, want in het begin kan opzwellen, gasvorming en ander ongemak
ontstaan. Deze symptomen verdwijnen meestal. U moet extra opletten als er een maagsonde is,
want vezel supplementen kunnen de buis verstoppen. Pruimensap is een vezelbron, die een
geweldig laxerend effect heeft en u kunt het dagelijks of om de dag gebruiken.

Rebecca was niet mobiel en geneigd tot obstipatie, maar meestal hadden we het onder
controle. Op enig moment was het zo erg, dat door de druk haar darm naar buiten stulpte
en scheurtjes in de anus ontstonden, waar we erg van schrokken. We raadpleegden toen
een ‘darmspecialist’, die Metamucil (natuurlijke vezels) en Lactulose siroop voorschreef.
Rebecca was niet bepaald dol op Metamucil, dus deed ik het door een toetje. 왗
Ik raadpleegde onze kinderarts over de dosis calcium en magnesium tegen obstipatie. Hij
adviseerde te starten met twee theelepels per dag en uit te proberen tot we merkten wat
goed werkte. Onze dochter reageert goed op slechts één theelepel per dag. We kopen het
bij de plaatselijke reformwinkel. Het is van Nature’s Life. Je kunt het innemen met melk of
sap of toevoegen aan veel gerechten. 왗
Als ze één dag geen ontlasting heeft, raakt ze verstopt. Wij hebben iets ontdekt dat bij
haar heel goed helpt. Het heet vloeibaar calcium-magnesium. We geven haar een theelepel in een klein beetje sap, iedere morgen bij het ontbijt. Het is natuurlijk, met wat
toegevoegde citroen. Ze drinkt het prima en het helpt geweldig. Ze heeft regelmatig
ontlasting sinds we hiermee zijn begonnen. We hebben het besproken met haar kinderarts, omdat magnesium het hart aan kan tasten. Hij zei dat ze een heel kleine hoeveelheid
krijgt en dat het meeste er toch weer uit komt. Het is in ieder geval niet gevaarlijk. 왗

-

Wat voor voedsel is vezelrijk?
Volkorenbrood en muesli zijn vezelrijk. Gebruik warme pap zoals havermout en cornflakes
met zaden, zemelen en noten. Vezelrijke cornflakes in hoeveelheden van 15 tot 30 gram voor
meisjes tussen twee en zes jaar, 30 tot 60 gram per dag voor meisjes tussen 6 en 12 jaar en
60 tot 90 gram voor kinderen boven de 12 jaar voorzien in alle benodigde vezels.
Vers fruit en rauwe groenten zijn beter dan gekookte. Laat de schil er als het kan omzitten
en geef ook gedroogd fruit of verse pruimen, peren, perziken en abrikozen.
Gedroogde erwten, bonen, zaden, noten en popcorn (wees hier voorzichtig mee als ze
slecht kauwt).
Geef ruwe zemelen in eten, drinken, verspreid over de dag. Voer de hoeveelheid
langzaam op.
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Hoe kan ik zorgen dat ze meer vocht binnenkrijgt?
Vocht is heel belangrijk. Water houdt de darminhoud zacht en makkelijk te verplaatsen. Als je
vezels geeft zonder voldoende vocht, neemt de omvang toe zonder smering en dat betekent een
pijnlijke reis door het spijsverteringskanaal. Elke vloeistof is goed: melk, sap, limonade, soep of
gewoon water. Vers fruit, groenten en gekookt voedsel bevat veel water.

Pepermuntthee doet het goed bij onze dochter, samen met vezels. De pepermunt is
kalmerend voor haar buikje en ze vindt het heerlijk, dus daardoor drinkt ze meer.
Ik heb gehoord dat lijnzaad gemengd met sap ook helpt. 왗

Een minimum van twee glazen drinken per dag geldt voor meisjes kleiner dan twee jaar, drie tot
vier glazen voor twee- tot vijfjarigen, vier tot zes glazen voor vijf- tot tienjarigen en zes tot acht
glazen voor meisjes ouder dan tien jaar.

Helpen zetpillen en laxerende middelen?
Zetpillen kunnen best af en toe gebruikt worden. Ze werken als een milde stimulans en smeren de
endeldarm, maar op de lange duur helpen ze niet echt omdat ze alleen een klein stukje van het
eind van de darmen schoonmaken. Het gebruik van laxerende middelen zoals Cascara en wonderolie kan ook af en toe.

Ik leg haar neer en geef haar één of twee glycerine zetpillen elke avond. Als dat niet helpt
gebruik ik ook Microlax als laxerend middel. Soms is er ook nog wat zachte stimulatie
nodig. Door dit elke avond te doen, wordt de darminhoud nooit hard en moeilijk uit te
scheiden. Het betekent ook dat ze op school geen vieze broek heeft, wat voor haar
waardigheid belangrijk is. 왗
We gebruiken soms laxerende zetpillen als we absoluut niet anders kunnen, maar ik blijf
vastbesloten om haar een zo normaal mogelijke stoelgang te laten hebben met zo min
mogelijk gebruik van hulpmiddelen, omdat ik niet wil dat ze daar afhankelijk van wordt. 왗

Moet ik de klisteerspuit gebruiken?
De klisteerspuit is goed voor leegmaak-acties en zich nu en dan voordoende problemen, maar is
niet voor routinematig gebruik. Veelvuldig gebruik heeft invloed op de spierspanning in de endeldarm en maakt haar ervan afhankelijk om haar ontlasting kwijt te raken. Als een klysma meer dan
één of twee keer per maand nodig is, moeten er waarschijnlijk andere dingen aangepast worden
in haar dieet of de dosis minerale olie.

Nu en dan heeft Angie twee dagen geen ontlasting en ze voelt zich duidelijk ongemakkelijk. Wij houden een kaart bij op het toilet. Als we denken dat ze een klysma nodig heeft,
vragen we haar of ze dat wil. Ze antwoordt ja (door haar ogen dicht te houden) in
80 procent van de gevallen. Als ze haar ogen niet dicht doet, wachten we een paar uur of
tot de volgende dag voor we het weer vragen. Meestal is ze er dan al overheen. 왗

Wat moeten we doen als ze al last heeft van hardlijvigheid (obstipatie)?
Als ze al harde, droge ontlasting heeft, die ze moeilijk uit kan scheiden en als die niet vaker dan
ééns per drie dagen komt, is het tijd voor hardere maatregelen. De eerste stap is je ervan te
verzekeren dat de endeldarm, het sigmoïd en het eind van de dikke darm leeg zijn. Laxerende
middelen, door de mond ingenomen, werken niet effectief als er nog een grote hoeveelheid
darminhoud in het eind van de darmen zit. De beste manier om te beginnen is dit deel van de
darmen leeg te maken met een klysma. Het leegmaken (opschonen) moet met één klysma per
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avond, twee of drie achtereenvolgende avonden. Als de darmen eenmaal schoon zijn zullen de
maatregelen die volgen veel effectiever zijn. De volgende stap is de ontlasting zachter te maken,
door de hoeveelheid vezels in het eten op te voeren, zoals eerder beschreven. Dit zorgt ervoor dat
de ontlasting voor langere tijd vochtig en zacht blijft en daardoor makkelijker uit te scheiden.
Vervolgens is het belangrijk de darminhoud te ‘smeren’, zodat het makkelijker is voor de darmen
om de inhoud voort te bewegen. Hier kun je het beste minerale olie voor gebruiken. Preparaten
met een smaakje, zoals Kondremul en Haley’s zijn zo te koop. De hoeveelheid (dosis) is meestal
afhankelijk van haar gewicht en kan naar boven of beneden worden aangepast. Een hoeveelheid
van één of twee theelepels tweemaal per dag bij meisjes beneden de zes jaar, 1 eetlepel tweemaal
per dag tot twaalf jaar en één tot twee eetlepels tweemaal per dag voor oudere meisjes is meestal
effectief.

Hoe lang mag ze minerale olie gebruiken?
Minerale olie wordt gebruikt om haar te helpen regelmatige ontlasting te krijgen en dat kan
weken tot maanden duren. Te weinig minerale olie heeft geen effect en teveel minerale olie zorgt
voor lekkage in onderbroek of luier. Na vier tot acht weken van dagelijkse zachte ontlasting, of
om de dag, kunt u de hoeveelheid minerale olie langzaam verminderen met een derde per twee
weken en hopelijk helemaal weglaten. Het is niet aan te raden voor veelvuldig of chronisch
gebruik vanwege het irriterend effect dat het heeft op de darmen.

Is minerale olie veilig?
Minerale olie is veilig zolang uw kind geen problemen heeft met zich verslikken of voedsel naar
binnen zuigen in de luchtpijp. De olie is heel moeilijk uit de longen te verwijderen en kan ernstige
complicaties veroorzaken. Het kan echter lange perioden gebruikt worden zonder dat er voedingsproblemen ontstaan of afhankelijkheid gecreëerd wordt.
dwarse
dikke darm

Kan ze obstipatie én
diarree hebben?
Het kan zo zijn dat ze last heeft van obstipatie en afwisselend diarree. Dit gebeurt als
nieuw gevormde ontlasting de harde
ontlasting passeert en ‘uitlekt’. Als een kind
steeds weerstand biedt aan de prikkel om
ontlasting uit te scheiden, hoopt de
ontlasting zich op in de endeldarm. Faeces
van hoger uit de darmen druppelt dan langs
de verstopping en lekt naar buiten als de
buitenste sluitspier van de anus ontspannen
is.

stijgende
dikke darm

dalende
dikke darm
endel
darm

rectum

Wat is impaction?
‘Fecal impaction’ treedt op als de ontlasting zo hard en droog wordt, dat het niet zonder hulp
door de endeldarm naar buiten kan. Er zijn verschillende methoden, waaronder handmatige
verwijdering van de ontlasting, speciale klysma’s, bevochtiging met een rectaalbuis en een speciaal
‘clean-out’ preparaat wat door een neussonde wordt gegeven. In ernstige gevallen van ‘fecal
impaction’ is opereren noodzakelijk.

Hoe lang duurt het voor ze regelmatige ontlasting heeft?
Geduld en volharding zijn belangrijk. Het duurt lang voordat obstipatie zich heeft ontwikkeld, dus
het kan ook lang duren om verbetering te bereiken. Sommige resultaten zie je al na één of twee
weken. Je valt echter snel in de vicieuze cirkel terug als je niet consequent in de behandeling bent.
Als de frequentie van de ontlasting afneemt, ondanks aangepaste voeding, extra vocht, oefeningen en vezels en drie of vier dagen voorbij gaan zonder ontlasting, kan het wéér nodig zijn de
darmen leeg te maken terwijl u doorgaat met de andere maatregelen. Obstipatie is een moeilijk
probleem bij RS en kan blijvend medische behandeling vragen.
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Wat is het doel van de behandeling?
Het doel is de darmen tot hun normale grootte
en spierspanning terug te laten keren, doordat
ze zich regelmatig van hun inhoud ontdoen. Op
deze manier leert ze dat ontlasting niet moeizaam of pijnlijk hoeft te zijn. Dat moedigt haar
dan aan om te stoppen met het tegenhouden
van ontlasting en heeft tot gevolg dat de ontlasting zacht is en regelmatig en gemakkelijk komt.
Deze maatregelen helpen de meeste meisjes over
hun hardlijvigheid heen. Het kan echter nodig
zijn haar kinderarts of internist te raadplegen
om een oplossing op maat te bedenken.
Obstipatie kan een verzwakkende en ellendige
toestand zijn, maar het is te behandelen.

rectale
ventielen

rectum

rectale
kolom

inwendige
anale kringspier

uitwendige
anale kringspier
anus

Kan massage verlichting geven?
Soms kunnen massagetechnieken helpen als ze regelmatig worden gedaan. Zij zijn onderdeel van
een scala aan maatregelen, niet ter vervanging. Overleg met haar dokter of massage raadzaam is.

Hoe wordt massage gedaan?
De volgende twee massagetechnieken worden aangeraden bij obstipatie (in kindermassage voor
het kind met speciale behoeften):
Waterwiel: leg één hand midden op haar onderbuik, onder de ribben. Laat je hand zakken
tot de liesstreek. Herhaal met de andere hand in zacht draaiende bewegingen. Wissel steeds
van hand, terwijl één hand steeds in contact blijft met de maag.
Zon-maan: bij deze oefening bewegen allebei de handen met de klok mee. Dit is belangrijk
omdat het de natuurlijke bewegingen door de darmen volgt. Je linkerhand is de ‘zon’. Beweeg
hem in een continue cirkel met de klok mee. Stel je dan een klok voor op haar maag. Als je
linkerhand bij zes uur komt, beweegt je rechterhand (de ‘maan’) in een halve cirkel van links
(negen uur) naar rechts (vijf uur). Til je rechterhand over je linker om weer in de negen uur
positie te komen. Herhaal in een continue beweging.

-

Voor verlichting van de hardlijvigheid kunnen deze twee oefeningen
in de volgende volgorde worden gedaan:
Waterwiel zes keer. Duw de knieën tezamen in haar buik en houd even vast (niet langer dan vijf
seconden, omdat het van invloed kan zijn op de ademhaling).
Zon-maan zes keer. Duw de knieën tezamen in haar buik en houd even vast (weer niet langer dan
vijf seconden). Buig de benen zachtjes. Herhaal drie keer.

Mijn dochter heeft last van gas. Wat kunnen we doen?
Pijn door gasvorming in de darmen kan erg vervelend zijn. Een regelmatige stoelgang en het vermijden van ‘gasvormend’ eten helpen. Als ze het gas moeilijk kwijtraakt, kan het helpen haar op
het toilet te zetten, zodat ze spant en wat gas vrijlaat. Preparaten als Milk of Magnesia ® (magnesiummelk), kunnen bij dagelijks gebruik ook helpen. Maalox® kan ook helpen. Verminder de hoeveelheid koolzuurhoudende dranken en andere voedingsstoffen die gasvorming geven in de dikke
darm, zoals bonen, maïs en broccoli. Sommige laxeermiddelen werken door toename van gas en
vloeistof in de darmen (lactulose – Chronulax®) en hierdoor zet de buik nog erger uit, vooral als
de obstipatie nog niet onder controle is. Deze middelen vermijden als er al eerder sprake was van
herhaaldelijk luchthappen of opgezette buik.

Ik heb met succes Aloë Vera Gel geprobeerd tegen pijn door gasvorming – van twee tot
vier eetlepels per dag. Het hielp Lisa Joy goed. Acidophilus is ook de moeite waard om
te proberen – ik breek de pil open, maar het is ook in vloeibare vorm te koop bij de
reformwinkel. 왗
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Onze dochter voelt zich heel ongemakkelijk door gasvorming en opgezette buik als ik
haar geen Acidophilus geef. Ze voelt zich veel beter als ze dit gebruikt. Overigens bevat
gewone yoghurt lang niet zoveel goede bacteriën en lang niet het spectrum dat in Bifidus
en Acidophilus zit. Ik koop het bij de reformzaak, die schijnt de beste kwaliteit te hebben.
Bewaar het altijd in de koelkast. 왗
Lisa Joy werd gillend van de pijn wakker. Mijn man gaf haar een drankje van Aloë Vera
Plus en binnen een paar minuten was ze stil. Wij denken dat er een duidelijke relatie moet
zijn tussen het verzachten van de maagpijn en het drinken van Aloë Vera Plus. 왗
Lynn leed erg, gilde uren aan één stuk. We brachten haar zelfs naar het ziekenhuis, omdat
we dachten dat ze blindedarmontsteking had. Het bleek dat haar pijnen werden veroorzaakt door opgesloten gas, of in haar maag of in haar darmen of in allebei. Ze heeft altijd
veel lucht ingeslikt, maar zelfs door hyperventilatie kan dit probleem ontstaan. Wat erger
is, ze krampte van de pijn dus het gas kon nergens heen en ze weet niet hoe te boeren.
We hebben alle producten die er zijn uitgeprobeerd. We kwamen tot de conclusie dat we
moeten proberen het te vermijden voor het een probleem wordt en gelukkig werkt dat. 왗

Maagdarm crisis
Maagdarm problemen zijn onderdeel van veel symptomen bij RS ze zijn niet alleen hardnekkig en
veroorzaken veel ongemak bij veel meisjes, maar een klein aantal kan levensbedreigend zijn.
Omdat ze niet zo vaak voorkomen is het goed om op de hoogte te zijn.
Een darmkronkel kan ontstaan als een bocht van een darm om zichzelf heen draait. Dit komt soms
bij de geboorte voor bij verder gezonde mensen. Als een darmkronkel ontstaat is er een plotselinge opstopping, de darminhoud kan niet verder. Dit leidt tot het snel opzwellen van de onderbuik
en teruggaan van vloeistof en gas, wat meestal overgeven tot gevolg heeft, soms zeer heftig. Het
leidt ook tot onvoldoende bloedaanvoer naar het gedraaide segment en gangreen (afsterven en
scheuren) van de darmwand, het uitstorten van de inhoud in de buikholte, buikvliesontsteking en
infectie.
Intussusception is een instulping van een darmgedeelte. Dit leidt tot alle signalen van een darmblokkade die bij een darmkronkel ontstaat, maar hierbij kan de darmwand loslaten en bloederige
ontlasting veroorzaken. Gelukkig zijn deze laatste complicaties zeldzaam.
Ernstige ‘impaction’, darmkronkel en darminstulping kunnen allemaal een complete darmblokkade
veroorzaken. Signalen van een darmverstopping zijn:
Het plotseling beginnen of duidelijk erger worden van een opgezette buik.
Overgeven, meestal heftig en soms met gal (groen of geel).
Plotseling beginnende ernstige aanhoudende pijn of ongemak.
Minder ontlasting terwijl er daarvoor geen sprake was van obstipatie.
Diarree en /of bloederige ontlasting.

-

Circulatie
Perifere circulatie (aan de uiteinden van de ledematen) lijkt van jongs af aan verminderd te zijn.
De voetjes zijn vaak koud en blauw of rood en groeien minder dan ze zouden moeten doen. Op
latere leeftijd worden de voeten paarsig en opgezwollen, met een huid die lijkt te verschrompelen.
De voeten en benen zijn vaak een aantal graden koeler dan de rest van het lichaam. Het is daarom
belangrijk haar voeten en benen goed bedekt te houden, zodat ze het lekker warm heeft en zich
prettig voelt.

Shanda vindt een voetmassage met warme lotion of warme babyolie heerlijk.
En het verbetert de bloedsomloop in haar voeten. 왗
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Om Michelles voeten warm te houden laten we ze nooit bungelen, maar zorgen voor een
klein voetenbankje. Aan haar voeten heeft ze dikke katoenen of wollen sokken. We lopen
zoveel mogelijk met haar en voelen vaak of haar voeten warm genoeg zijn. 왗

Temperatuurregeling
Meisjes met RS hebben vaak moeite om een gelijkmatige lichaamstemperatuur te houden. Ze hebben soms koorts zonder dat ze ziek zijn. Dit hoeft geen reden tot zorg te zijn. Ze zweten vaak niet
als ze het warm hebben, of ze transpireren plaatselijk in plaats van over hun hele lichaam.
Ze lijken een voorkeur te hebben voor gematigde temperaturen, vooral met eten.

Mijn dochter probeert haar eten altijd voordat ze zichzelf gewonnen geeft en haar mond
wijd open doet. Ze houdt niet van iets dat te warm of te koud is en ze neemt geen warm
drinken. Ze houdt van ijs, maar alleen omdat het zoet is. Het moet bijna gesmolten zijn en
dan nog is ze aarzelend, trekt gekke gezichten vanwege het koude ijs, maar ze vindt het
lekker. Leuk om te zien. 왗
Roselyn neemt geen warm drinken. Als ze voelt dat de beker warm is, weigert ze haar
mond open te doen. Ze eet wel warm eten, maar probeert eerst voorzichtig. 왗
Veel Rettmeisjes zijn erg gevoelig voor warmte en raken makkelijk oververhit. Wij hebben
altijd een kleine ventilator en koele, natte kleren klaar voor Jenn als het buiten erg warm
wordt. Anders zien we een duidelijke toename van epileptische aanvallen en in zichzelf
gekeerd zijn. 왗
Angie wordt soms zo warm dat ze rusteloos en rood wordt, ze transpireert niet.
We moeten haar koel houden met natte washandjes wat niet mee valt om de hele dag
vol te houden. Ik gebruik ook een draagbare air conditioner op de echt hete dagen.
Dat helpt goed. 왗
Amanda kan alleen voedsel op kamertemperatuur eten. Ze wordt flink rood als het buiten
warmer wordt en rilt als ze teveel afkoelt. Ze voelt zich het best rond de 21-23 graden
Celsius in de winter en rond 25 graden Celsius in de zomer. 왗

Pijn
Sommige Rettmeisjes lijken een hoge pijngrens te hebben. Ze reageren niet op een prik als er
bijvoorbeeld bloed afgenomen moet worden. Veel meisjes hebben een hoog beta – endorfine
gehalte, een van nature in het lichaam voorkomende pijnstiller, dus dat verklaart misschien
waarom. Toch is de reactie op pijn heel verschillend. Een meisje huilt misschien niet als ze haar
hoofd stoot, maar gilt het uit als ze buikpijn heeft. Haar ongevoeligheid voor pijn is grillig.
Het zou kunnen zijn dat ze inwendige pijn meer voelt dan pijn die van buitenaf komt. Of het
kan zijn dat ze zo verlaat op pijn reageert dat het niet opgemerkt wordt. Waarschijnlijk is haar
pijn – input en verwerking ontregeld.

Sherry gooide zichzelf soms achterover als ze alleen op de grond zat en stootte dan hard
haar hoofd. Ze huilde niet eens, ze moest soms juist lachen. Meestal reageerde ze er nauwelijks op. 왗
Shanda huilt nooit als ze zich pijn doet, maar dat betekent niet dat ze de pijn niet net als
ieder ander voelt. 왗
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Wat betreft haar reactie op pijn, soms vergeet ze het en soms blijft ze gillen! Het hangt
van haar dag af.

Kwijlen
Veel speeksel en kwijlen is een vaak voorkomend probleem bij Rettmeisjes, vooral als ze moeite
hebben hun mond goed te sluiten. Therapieën om het kwijlen te verminderen bestaan onder
andere uit zachtjes kloppen rondom de buitenkant van de lippen, voor een maaltijd met ijsblokjes
rond de buitenkant van de lippen wrijven en voor extra stimulatie een vibrator op batterijen.
Een smaakje van vanille of citroen op de lippen stimuleert het sluiten van de lippen, net zoals door
een rietje drinken. Veel Rettmeisjes dragen kleurige sjaaltjes om hun hals om de vochtigheid op te
vangen. Ze staan leuk, zijn makkelijk te verwisselen en te wassen. Als kwijlen een serieus probleem
wordt, kan een medicijn dat Artane® heet worden gebruikt, of een Scopolamine® pleister.
Een KNO-arts kan bekijken of opereren zinvol is. Een operatie kan bestaan uit het verwijderen van
speeksel-klieren, ingrijpen in het parasympathisch deel van het autonome zenuwstelsel en aanpassen van het speeksel-kanaal.

Mijn dochter heeft last van kwijlen. Wat bij haar helpt is wat ze bij sensorische integratie
aan de mond doen, om haar meer bewust te laten worden van haar tong, wangen,
gehemelte e.d. Dit doen ze door het masseren en rekken van de binnenkant van de
wangen; borstelen en het geven van opwaartse druk aan het gehemelte; borstelen en het
naar binnen en buiten duwen van de tong; drukken op de kiezen; het stimuleren van de
smaakpapillen op haar tong en wang met zuur, sterke pepermunt, kruiden en ijslolly’s.
De mond is zo’n gevoelige plek en stimulatie zorgt ook voor een kalme en meer georganiseerde toestand. Zelfs met haar lage spierspanning was mijn dochter in het begin supergevoelig in haar mond, vooral aan de binnenkant van haar wangen. Ze kon het masseren
en strekken van de therapeut dan ook maar een paar seconden verdragen. Na verloop van
tijd verdroeg ze het langer en vroeg ze om meer, vooral druk op haar gehemelte. Ze heeft
nog steeds een hekel aan tandenpoetsen, maar dit ‘mondwerk’ is heel goed voor haar
geweest. Ze drinkt prima met een rietje, doet veel gelaatsuitdrukkingen na, maakt geluiden en kan zelfs haar tong uitsteken. 왗
Door de jaren heen hebben we vaak te maken gehad met kwijlen, soms door epileptische
aanvallen, soms door reflux, soms door het verlies van het vermogen om goed te slikken.
Tijdens epileptische aanvallen heeft ze tijdelijk geen controle over het slikken. En het lijkt
of haar lichaam op reflux reageert door extra speeksel aan te maken. Met het verslechteren van het slikken zorgt dit voor een hoop nattigheid. Jenn draagt halsdoekjes om op
een modieuze manier het speeksel op te vangen. 왗
Jocelyn kwijlde veel toen ze jonger was, maar het dragen van armspalkjes heeft veel
geholpen. Het was meer de stimulans van het aantikken van haar mond die haar meer
deed kwijlen en minder deed slikken. In ieder geval kwijlt ze nu zelden; maar ik heb
gemerkt dat ze meer kwijlt als ze iets onder de leden heeft. Ik gebruik het nu als een
signaal; als Jocelyn kwijlt: veel rust, drinken en dergelijke en meestal kunnen we een
ziekte voorkomen. 왗
Vrienden van ons gebruiken een Trans-Derm Scop® pleister op hun RS dochter Audrey om
haar kwijlen tegen te gaan. Deze pleister is eigenlijk bedoelt voor auto-ziekte maar werkt
ook tegen kwijlen. Het geeft wel als bijwerking een droge mond. Andere bijwerkingen
hebben zij bij Audrey niet opgemerkt. 왗
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Onze ergotherapeut heeft ons een paar oefeningen laten zien die we met Kelli’s gezicht
kunnen doen die echt helpen haar kwijlen te verminderen. We doen ze voor de maaltijd,
bij tussendoortjes en gewoon gedurende de dag als ze overmatig kwijlt. Ze lijken haar
echt te helpen. 왗

De schrijver wil de volgende deskundigen bedanken voor hun ideeën en informatie
die bij dit hoofdstuk zijn gebruikt: Daniel Glaze; Peter Julu; Alison Kerr, Merry Meek;
Alan Percy; Jose Saavedra; Rebecca Schultz; Richard Altschuler.
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Hoofdstuk 10

Dagelijkse verzorging
Tanden poetsen
Het is heel belangrijk om de tanden goed te poetsen om gaatjes en
pijn bij het eten te voorkomen. Tandenknarsen kan de tanden erg
afslijten en dit kan pijnlijk zijn, omdat de wortels dichter aan het
oppervlak komen. Het eerste tandartsbezoek, bij voorkeur bij een
speciale kindertandarts, kan het beste op ongeveer driejarige
leeftijd gebeuren, als alle twintig melktanden doorgebroken zijn.
Als de tandarts en assistente geduldig en deskundig zijn, kunnen zij
haar tanden verzorgen met de minste kans op onrust. Tandbederf
wordt meestal veroorzaakt door teveel suikers, ook in dranken als
chocolademelk, thee, sap of melk, speciaal als dit ‘s nachts in een
zuigfles wordt gegeven. Gaatjes ontstaan als zich voedselrestjes
verzamelen, die een dikke laag gelige plaque achterlaten.
Goed poetsen is nodig om het weg te halen. Poets haar tanden
terwijl ze ligt, dan kan zij je zien terwijl je poetst. In het begin is
tandpasta niet nodig en als je het wel gebruikt is een heel klein
beetje voldoende. Dit is van belang, omdat tandpasta niet bedoeld
is om door te slikken en zij kan het waarschijnlijk niet uit spugen. Een klein beetje tandpasta
doorslikken is niet erg, maar tandpasta met een laag fluoridegehalte, zoals peutertandpasta, is
het beste. Gewoon of gezouten water of speciaal mondwater kan worden gebruikt om de tandenborstel nat te maken. De gebruikelijke fluoride-behandelingen zijn nodig. De tandenborstel moet
zachte haren hebben en aangepast zijn aan de grootte van haar mond. Er zijn veel verschillende
vormen tandenborstels, tot zelfs met een muziekje erin; dit kan het poetsen makkelijker maken.
Elektrische tandenborstels met een kleine kop zijn effectief. Als zij weigert een tandenborstel te
gebruiken, kan een vochtige washand een (tijdelijke) vervanger zijn. Vaak is niet het tandenpoetsen zelf het probleem, maar haar hoofd in de goede positie houden en haar mond goed open
houden. Bij sommige meisjes lokt de tandenborstel een bijtreflex uit en ze laat dan maar moeilijk
los. Om haar mond open te houden kun je een paar platte stokjes gebruiken, die je met een paar
tegelijk in een gaasje wikkelt om wat massa te krijgen. Doe wat tape eromheen om het waterbestendig te maken. Plaats dit pakketje aan een kant tussen de kiezen en jij kunt aan de andere kant
poetsen! Probeer verschillende dingen uit om erachter te komen wat voor haar het gemakkelijkste
is en welke positie jou het beste zicht geeft op wat je doet.

De mond openhouden om te voorkomen dat je op je vingers wordt gebeten kan met twee
simpele hulpstukken: Een rubberen deurstop, of houten stokjes, in gaas gewikkeld, een
bundeltje van vier tot vijf, passend bij haar mondgrootte. 왗
Wij gebruikten het handvat van een houten lepel om Rachels mond open te houden bij
het tandenpoetsen. (Ik doopte hem eerst in een vanille extract en spoelde hem daarna af
met een speciaal mondwater.) Een andere moeder vertelde me dat ze een plastic hondenbotje met vanillesmaak gebruikte, dat prima voldeed toen ze een kant een beetje had
afgesneden. Ik liet Rachel links op de steel kauwen, terwijl ik rechts poetste en andersom.
Rachel leek het fijn te vinden op de lepelsteel te kauwen. Ze werkt nu goed mee met
tandenpoetsen, maar toen dat moeilijk ging nam ik een honingraat geweven deken,
spreidde hem uit op de vloer en rolde Rachel erin op met haar handen samengevouwen.
Rachel vond dit prachtig. Dan legde ik mijn ‘Rachel-worstje’ in een luie stoel. Nog meer
gegiechel. Ongeveer een keer per week masseerde ik na het tandenpoetsen haar tandvlees, met mijn vinger in een babywashandje. 왗
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Onzorgvuldig tandenpoetsen kan gingivitis (ontstoken tandvlees) en peridontitis (ontsteking van
het wortelvlies van een tand) veroorzaken, aantastingen van het steunweefsel van de tanden, dat
uiteindelijk tot verlies van tand of bot kan leiden. Goed en regelmatig poetsen is belangrijk voor
de gezondheid. Een vaste poetsgewoonte kan helpen. Het is belangrijk om uit te leggen wat je
gaat doen, zodat zij weet wat ze kan verwachten. Het opzeggen of zingen van een bekend
tandenpoetsversje kan haar aan de routine laten wennen.

Melinda kwam de kamer uit met twee armbanden en een sticker en ze hield een nieuwe
tandenborstel vast. Ze was een heel trots, gelukkig meisje. Ik kon iedereen de hele tijd
tegen haar horen praten, uitleggen wat ze deden en zij gaf antwoord met haar ogen.
Het leek even of Rett syndroom helemaal niet bestond. Ze was gewoon een klein meisje
dat naar de tandarts ging. 왗
We hebben een heleboel tandarts spulletjes – een tandspiegeltje, heel handig als ik de
volgende keer probeer uit te vinden wat er in haar mond aan de hand is, een tandvlees
stimulator en flosdraadjes met greepjes. Ik legde uit dat Sherry nu net begint het water uit
haar mond te spugen om de tandpasta uit haar mond te spoelen en de tandarts zei dat ze
geeneens tandpasta hoeft te gebruiken. 왗
Wij gebruiken de ‘Dentrust’ tandenborstel en die is echt geweldig! Ik word niet meer
gebeten als ik Sherry’s tanden poets en ik hoef haar mond niet meer open te houden met
mijn vingers. Deze tandenborstel poetst alledrie de oppervlakten van de tanden tegelijk,
omdat hij drie borstelvlakjes heeft. Je roetsjt ermee langs de tanden alsof het een trein is
en de tanden de sporen. Je kunt hem gewoon in de supermarkt kopen voor ongeveer drie
euro. Ik heb ook zulk soort tandenborstels in catalogi voor mensen met een beperking
gezien, maar die zijn veel duurder en in principe hetzelfde. 왗
Onze tandarts heeft een tv-scherm boven de behandelstoel, met draadloze koptelefoons.
Wij nemen zelf een video mee. Kim vindt de tandarts enig! Het enige probleem is dat
ze soms zo hard lacht dat ze de instrumenten uit haar mond duwt. Als de onervaren
assistente over haar heen leunt en zo het zicht op de video wegneemt, protesteert ze flink
of geeft haar een zet. 왗
Wij gebruiken lemon-glycerine doekjes om haar mond te bevochtigen en schoon te
maken. Heather leek het vocht en de smaak fijn te vinden. Deze doekjes bestaan in verschillende smaken en zijn te koop bij de apotheek. 왗
Toen Kim nog jonger was en voordat ze de diagnose had, werkten we met een spraak
therapeute, die klanken gebruikte om mondbewegingen duidelijk te maken – en zo het
lichamelijke deel van de spraak te vormen. Ze zei dus vaak OOOpen als ze over open
monden praatte. Ik nam dit over en zei OOOpen als ik wilde dat Kim haar mond open
deed om tanden te poetsen. Dit was niet zo effectief. Maar toen ik deze strategie uit
breidde met het zingen van een enthousiaste vertolking van OOOKLAHOMA werkte het
wonderwel! Elke ochtend en avond barsten wij uit in OOOKLAHOMA, Kim lacht en doet
steeds haar mond open, zonder een keer te aarzelen. De buren zullen wel denken! 왗
Onze tandarts gaf ons het advies onze dochter tussendoor op een tandenborstel te laten
kauwen. Juist het kauwen en het daardoor gevormde speeksel maakt de tanden schoon. 왗
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Crystal’s tandarts vertelde me dat hij geen beugel aanraadt, omdat het maandelijks strakker zetten, de mond heel schoon houden en de pijn die met het beugeldragen gepaard
gaat, het meestal niet waard is; tenzij haar tanden zo slecht staan dat ze echt niet zonder
kan. Ik heb zelf een beugel gehad en weet dat het geen pretje is. 왗
Het valt me niet langer op dat de tanden van Anne Stuart niet zo perfect zijn als ik wel
zou willen. Per slot van rekening heb ik inmiddels geaccepteerd dat zij sowieso niet is wat
ik in het begin verwachte. Laat het gewoon over je heen komen en de laat natuur haar
loop hebben. Dat is een proces wat we allemaal mee moeten maken en het is bij onze
meisjes alleen moeilijker te accepteren dat we daar zo weinig controle over hebben.
Probeer het een tand per keer te nemen! 왗

Zindelijkheidstraining
Meisjes met RS begrijpen waar het toilet voor is. Hun
beperking zit hem in het feit dat zij niet goed in staat zijn
aan ons duidelijk te maken wat zij precies willen. Met veel
vallen en opstaan, en na een lange tijd van oefenen en
heel precies letten op haar niet-verbale tekens, is het in
veel gevallen waarschijnlijk wel mogelijk om haar zindelijk
te krijgen. Misschien zijn er aanpassingen nodig, zoals een
toiletbril-verkleiner, zodat ze op een gewoon toilet kan
zitten of een speciale ondersteuning. Een voetensteun is
belangrijk om haar stabiel te laten zitten en te voorkomen
dat haar benen bungelen. Haar op het toilet zetten kan
ook goed zijn om gas (uit de darmen) kwijt te raken.

Jocelyn had dagelijks ‘ongelukjes’ en dat gebeurde altijd als ze op het toilet gezet werd of
er afgehaald werd. Dit was heel ongebruikelijk voor Jocelyn. Ik wist niet wat ik ervan
moest denken; bedacht verschillende oplossingen, maar niets hielp. Haar behandelend arts
(chiropractor) vroeg hoe het ging en ik vertelde hem van dit nieuwe probleem. Terwijl ik
met hem praatte, keek Jocelyn naar de vloer. Ik vertelde hem iets wat ik nog nooit tegen
iemand had uitgesproken. Ik vertelde hem dat ik het gevoel had dat ze dit misschien
expres deed om te laten zien ‘wie de dienst uitmaakt’. Toen ik dit zei keek ze naar ons
met een brede grijns. Niks verlate reactie! Ze wist dat we het over haar ‘streken’ hadden.
Toen we de volgende dag op de bus stonden te wachten, vertelde ik haar dat ik met haar
begeleidster zou praten en haar zou vragen zich wat terug te trekken en wat minder alles
te beheersen als Jocelyn wat meer mee zou werken. Ik vertelde niemand op school over
mijn ontdekking, maar uit berichten van school bleek dat de ‘ongelukjes’ vanaf die dag
voorbij waren. Ik praatte met haar begeleidster en deed suggesties voor een betere verstandhouding met Jocelyn en het ging veel beter. 왗
We hebben gemerkt dat Kristas ‘naar de wc gaan’ gebruikt als een straf voor haar verzorgers als ze kwaad is. Ze plast op school vaak op de vloer. Haar begeleidsters zeiden dat ze
probeerden haar te laten zitten als ze zich staande onderplaste. We hadden het idee dat
Kristas niet op de goede plek zat, dus lieten we haar overplaatsen naar een nieuwe klas.
Ze heeft nu niet vaak ‘ongelukjes’ meer. 왗
We begonnen met zindelijkheidstraining toen Laura vijf jaar was, precies zoals bij haar
zus. Aanvankelijk leek ze het te snappen en lachte trots als het lukte. Jarenlang was ze
soms al na twintig minuten na het toiletbezoek nat en soms bleef ze twee uur droog. 왘
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Ze heeft ons nooit een duidelijk signaal gegeven wanneer ze moest en ik denk dat we
haar in verwarring brachten, doordat we haar communicatiebord gebruikten als we haar
naar het toilet wilden brengen; met ja ging ze naar het toilet ook al moest ze niet. Ze
draagt ‘s nachts een luierbroekje, maar overdag geen luier. Ze vindt het niet erg als ze een
ongelukje heeft, maar meestal gaat ze naar het toilet als ze moet. 왗
Jocelyn blijft gillen als ze naar het toilet moet, net zo lang tot iemand het snapt. Ik vroeg
haar een paar jaar geleden dit zo te doen, toen ik merkte dat ze vaak ‘ongelukjes’ had
waar zij niets aan kon doen. Zij riep wel, maar ik was meestal druk bezig of dacht dat het
iets anders was. Ik vroeg haar niet op te geven, geduld met me te hebben en te blijven
roepen tot ik het snapte en ik zou proberen beter op te letten. Zo gezegd zo gedaan en
nu stopt ze niet voor ik haar naar het toilet breng. Na een tijdje hardlijvigheid, na een
operatie, huilt ze vaak op het toilet. Soms laat ik haar even alleen en dan stopt ze eerder
met huilen, dan wanneer ik haar probeer te troosten. Ik denk dat ik ook liever zonder
moeder op het toilet zou zitten. 왗
We zetten Meg op vaste tijden op het toilet en ze snapt duidelijk wat de bedoeling is en
probeert steeds iets te doen. Soms echter heeft ze net geplast en hoeft niets meer, maar
we zien dat ze het dan toch probeert. Gisteravond nam ik haar zonder luier mee naar de
wc en terwijl ik de po opzocht, plaste zij op de vloer. Ze wist duidelijk dat het de wc was
en tijd om te plassen, maar het even wachten krijgen wij er niet in. 왗
Wij gebruiken een strak tijdschema en letten ook op andere momenten dat ze zou moeten
plassen. Dus na de maaltijd, na het wakker worden (ook bij dutjes tussendoor) en dan om
tien uur ‘s ochtends, twee uur ‘s middags enz. Zo leert ze het toilet te gebruiken op deze
vaste tijden en het op te houden tot de volgende toilettijd. De wc staat op Mary’s
Introtalker, maar ik breng haar ook als ze een beetje paniekerige blik in haar ogen krijgt
die aangeeft dat ze nodig moet. 왗
We zetten Michelle op vaste tijden van de dag op het toilet, te beginnen op de momenten
dat we merkten dat ze ontlasting had. We hebben een toiletaanpassing, die niet meer is
dan een rugsteun met een gordel op het bestaande toilet. Michelle heeft een klein elektrisch pianootje, dat een deuntje speelt of je de toetsen bespeelt of niet, op een statiefje
voor de wc. We begonnen met zindelijkheidstraining toen Michelle vier of vijf was.
Hoe vaker we haar op het toilet zetten hoe beter. We laten haar ongeveer vijftien
minuten zitten. Het grootste probleem is dat we Michelle niet altijd als ze moet op het
toilet kunnen zetten, omdat ze het ons niet kan vertellen. 왗
Na Kate ongeveer een jaar regelmatig op het toilet te hebben gezet, laat ze nu weten
wanneer ze moet. Ze loopt de badkamer in. Ze vergeet het nog wel eens, maar ze heeft
het door! 왗
Jocelyn gaat al lang naar het toilet. Ik weet dat we met ongeveer vier jaar begonnen.
Het duurde lang, maar het alternatief was luiers blijven gebruiken, dus we hadden niets te
verliezen. Geef niet op, houd je verwachtingen hoog en wees niet bang risico’s te nemen.
Jocelyn ging vaak zonder luier op pad, lang voordat ze echt zindelijk was. Ik merkte dat ze
ongelukjes ook niet leuk vond en probeerde het op te houden, maar ik denk dat het feit
dat ik haar een onderbroek aandeed in plaats van een luier, duidelijk maakte dat ik er
vertrouwen in had dat ze het kon. Soms had ze een ongelukje, dan zei ik dat ik geloofde
dat ze haar best deed en dat ik beter zou proberen te luisteren naar haar boodschap.
We bleven er samen aan werken; ik geloof dat het succes net zo veel afhing van mijn
begrip als van haar controle over haar blaas. Het was teamwork met vallen en opstaan.
Ze begon de vierde klas in een broekje en dat bleef zo. Ze draagt ‘s nachts een luierbroekje, maar dat blijft meestal droog. 왗
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Op verschillende plaatsen ligt een ‘cheap talk’ met de boodschap: ‘ik moet plassen’. Leah
gebruikt het als ze er zin in heeft. Als ze het ons duidelijk kan maken, gebruikt ze het
toilet. Als wij goed opletten blijft ze de hele dag droog. Soms doet ze zo haar best het op
te houden, dat ze plast net voor ik haar op het toilet kan zetten. 왗
Als wij Rachel trouw iedere twee uur op de po zetten blijft haar luier droog. Ze blijft er
drie minuten op zitten, om haar voldoende tijd te geven. Meestal draagt ze luierbroekjes
(pull-ups) om het ons makkelijk te maken. Ze ging al op de po, voordat de symptomen van
RS duidelijk werden, maar ik denk dat het met de meeste meisjes moet lukken. In het verleden lieten we ook wel eens de kraan lopen om haar te laten plassen en zongen ‘twinkle,
twinkle, little star’. Op de een of andere manier klatert ze altijd als ze dat liedje hoort. 왗
Ik hing een muziekdoosje aan de kast bij het toilet en als Angie ging plassen (ik wachtte
tot ik haar hoorde klateren) trok ik aan het touwtje en zei ‘goed zo!’. De muziek en het
bewegen van het speeldoosje was een prima beloning. 왗

Praktische tips voor zindelijkheidstraining:
Begeleidsters wordt geadviseerd het meisje met RS niet te lang op de wc te laten. Ze krijgt het
misschien koud of ze zit niet lekker en gaat dan tegengesteld gedrag vertonen.
Zorg dat het toilet klaar staat voordat je haar haalt.
Zorg dat ze goed zit, met voldoende steun voor rug en voeten.
Gebruik een gordel indien nodig.
Geef veel te drinken en zet haar regelmatig op het toilet.
Prijs haar uitbundig en beloof haar een beloning waar ze naar uit kijkt als het lukt.
Als het goed gaat kun je de tussenpozen iets groter maken.

-

Voor ontlasting:
Zet haar op het toilet als je merkt dat ze gespannen wordt.
Zet haar op het toilet na het eten, vooral na het avondeten.

-

In bad gaan
Als ze niet zonder steun kan zitten, is het moeilijk om
haar in en uit het bad te krijgen en om haar rechtop te
houden als je haar wast. Er zijn verschillende watervaste badzitjes te koop. Een douchekop die je in je hand
kunt houden kan erg handig zijn in het bad, vooral bij
het haren wassen. Waterbestendige rolstoelen kun je
gebruiken bij een inrij-douche. Een douche stretcher
tegen de achterwand van de inrij-douche geeft een
veilige manier van baden, zonder onnodig bukken
door de verzorger.

Optillen
Het is belangrijk goed te leren tillen, zodat u uw
lichaam en vooral uw rug het minst belast. Til altijd
met gebogen knieën, dit ontlast de rug. Er zijn vele
til- en hulpmiddelen als het tillen te zwaar wordt.
Hellende opritten, plateau liften, trapliften en gewone
liften vergroten de toegankelijkheid en verminderen
de rugpijn. Tilliften bij bed en bad kunnen van
onschatbare waarde zijn.
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In de juiste houding
Goed zitten, in de juiste houding is belangrijk voor het comfort en voorwaarde om mee te doen en
haar lichaam zo goed mogelijk te gebruiken. Om rechtop en op de juiste hoogte te kunnen zitten
is een stevige zitting en rugleuning nodig. Zijsteunen kunnen indien nodig toegevoegd worden,
om onderuit zakken of naar een kant leunen te voorkomen. Ze moet goed zitten in een hoge
stoel, autostoel, wandelwagen, bij tafel en in haar rolstoel, of waar ze ook maar zit.
Je moet letten op comfort, balans en veiligheid bij het kiezen van zitmeubilair of houdingcorrectie. Een team van bekwame professionals, waaronder een ergotherapeut, een orthopedist of een
revalidatiearts, een leverancier van revalidatie hulpmiddelen en ouders, moet een evaluatie houden. Als ze op school zit wil haar groepsleidster misschien ook deel uit maken van het team.
Gezamenlijk moeten ze een aantal kwesties overwegen, te beginnen bij haar omgeving thuis, op
school en in de maatschappij en de stoel of houdingscorrectie, die ze nodig heeft om optimaal te
functioneren. Verschillende zittingen en rugleuningen moeten worden gecombineerd om diverse
mogelijkheden van houdingscorrectie te proberen. Let op oppervlakten die drukplekken veroorzaken als ze lang in een houding zit en haar gewicht niet kan verplaatsen om de druk te verminderen. Zorg voor kussens voor elke plek, die een probleem zou kunnen veroorzaken. Misschien heeft
ze extra ondersteuning nodig, afhankelijk van haar vermogen rechtop te zitten en haar hoofd op
te houden. Zit en houdingscorrectie-strategie moet ook afgestemd zijn op haar gebruik van techniek, zoals computers of communicatieborden. In een comfortabele houding moet ze deze optimaal kunnen gebruiken. Als de benodigdheden niet op maat gemaakt hoeven te worden kun je ze
misschien eerst thuis uitproberen voor je iets koopt; het gaat toch om honderden euros. De meeste
verzekeringen of de AWBZ of het Vlaams Fonds voor Integratie van personen met een handicap
vergoeden ten minste een deel van de kosten als de voorziening op indicatie van een arts is en
nodig geacht wordt door het ‘evaluatieteam’. Als de verzekering niet voldoende is, kunnen leveranciers misschien een lijst van fondsen overleggen, zoals plaatselijke serviceclubs, die in de kosten
bij kunnen dragen.

Puberteit
Zo rond de acht jaar begint ook bij Rettmeisjes de
puberteit als de hypofyse (klein aanhangsel onder aan de
hersenen) hormonen begint af te scheiden. Deze hormonen
stromen door het bloed naar de eierstokken, waar ze groei
en verandering in gang zetten. De eerst waarneembare
verandering is het ontwikkelen van borsten. De ene borst kan
eerder gaan groeien dan de ander en hun groeisnelheid kan
verschillend zijn, zodat ze eerst ongelijk lijken. Uiteindelijk
worden ze echter even groot. Vervolgens ontwikkelt ze
schaamhaar en later haar onder de oksels. Ze heeft een
groeispurt en haar heupen en borsten worden ronder.
De menstruatie begint gewoonlijk twee jaar na het begin van
borstontwikkeling. Het is ‘normaal’ als een meisje voor het
eerst ongesteld wordt na haar negende en voor haar 16e jaar.
De meeste ‘gezonde’ meisjes beginnen met menstrueren op
13 jarige leeftijd. Bij RS is dit meestal ook zo, maar de menstruatie begint soms later bij erg magere meisjes. Voordat de
hormonale veranderingen beginnen, moet ze een kritisch lichaamsgewicht bereiken, wat bij
sommige Rettmeisjes nooit zal lukken. Ze moet ook de juiste hoeveelheid lichaamsvet en lichaamsvocht hebben, voordat de menstruatie begint. Ondanks dit alles beginnen veel Rettmeisjes hun
menstruatiecyclus op de verwachte tijd. Anderen beginnen eerder of later dan gebruikelijk.
Sommige meisjes hebben opvallend vroeg donshaartjes. De eerste paar jaar is de cyclus nog
onregelmatig. Ze slaat af en toe een periode over.

Onze dochter begon heel vroeg met menstrueren, op achtjarige leeftijd. Dit viel samen
met de andere lichaamsveranderingen die bij de puberteit horen. We hebben geen
problemen met haar verzorging tijdens de menstruatie, omdat ze toch luiers draagt. 왗
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Moet ze naar een gynaecoloog?
Voor Rettmeisjes geldt hetzelfde als voor iedere vrouw. De meeste opgroeiende meisjes hebben na
de 18 eens per jaar een lichamelijk onderzoek nodig, tenzij ze de pil gebruiken, waarbij controle
afhankelijk is van de leeftijd. Een bezoek aan een gynaecoloog is nodig bij het vermoeden van een
vaginale infectie. Degene die het onderzoek doet moet vriendelijk en geduldig zijn en een ouder
moet bij haar blijven om haar gerust te stellen.

Hoe verzorgen we haar hygiënisch?
Menstruatiebloed is reukloos tot het in contact komt met lucht en bacteriën. Wassen en weggooizakdoekjes gebruiken helpt. Maandverband kan gebruikt worden in de onderbroek of in de luier
voor extra bescherming.

Vaginale afscheiding?
Het effect van een verhoogd oestrogeen gehalte is een dunne, wittige, slijmachtige afscheiding.
Dit geeft geen ongemak en zou niet moeten ruiken en geen jeuk, roodheid of beschadiging van
de huid mogen veroorzaken.

Hoe herken ik een vaginale of schimmelinfectie?
Een vaginale infectie ruik je; de afscheiding is wit, dik en kwarkachtig of gelig of groenig van
kleur. Het kan jeuk en roodheid veroorzaken. Schimmelinfecties veroorzaken een vuurrode luieruitslag met jeuk. Bij een van deze symptomen de dokter raadplegen.

Kan zij voor de puberteit een infectie of irritatie van de vagina hebben?
Irritatie van de vagina komt veel voor bij meisjes boven de drie jaar, met diverse oorzaken.
Onzorgvuldig baden, billen afvegen van achter naar voor of teveel wassen kan problemen veroorzaken. Zonder iets aan op de grond zitten, in het bubbelbad gaan en teveel suiker eten kan ook
problemen geven; net als het dragen van te strakke kleding. Wormen en krabben bij de anus zijn
andere bronnen van vaginale irritatie. Verwissel haar luier regelmatig om deze problemen te voorkomen, stop haar in een warm bad (geen bubbelbad) en gebruik milde lotion of zalf om haar huid
te beschermen.

Kan ze tampons gebruiken?
Mini-tampons, speciaal voor teenagers, kunnen gebruikt worden; inbrengen gaat het beste als ze
op haar zij ligt met de benen opgetrokken. Goed opletten dat u de tampon helemaal in de vagina
inbrengt, anders zit het erg oncomfortabel. Als tampons worden gebruikt is het belangrijk ze vaak
te verwisselen. Zoals bij iedereen die tampons gebruikt is het belangrijk de verschijnselen van Toxic
Shock Syndrome (TSS), dat vooral bij vrouwen jonger dan 30 jaar voorkomt, te herkennen. TSS is
een zeldzame, maar gevaarlijke ziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie, die in het absorberende materiaal van de tampon en de vochtigheid van de vagina een voedingsbodem vindt.
Bij plotselinge hoge koorts (meer dan 39), overgeven, diarree, duizeligheid en huiduitslag, moet u
de tampon verwijderen en direct een arts waarschuwen.

Stacie stopt haar hand in haar onderbroek. Dit werd een probleem toen ze begon te
menstrueren. Hoewel ze het eerst eng vond, hebben we rustig elke stap uitgelegd. We
gebruikten met succes mini-tampons (ob comfort), zonder rommel en hinderlijke geur
en zij vond het prettig. Het enige minpunt was dat het ons beperkte om de zorg uit
handen te geven. Ik stuurde haar niet naar school met een tampon, want ik zou niet
willen dat een ander hem verwisselde. Maar het is een goede oplossing als we onder
elkaar zijn. 왗

Welke medicijnen helpen tegen menstruatiepijn?
Als ze erg last lijkt te hebben, kunnen pijnstillers tegen menstruatiepijn helpen. Als dit onvoldoende is, kan haar arts sterkere medicijnen voorschrijven om de pijn te verlichten. Een warmwaterkruik op de buik kan ook helpen.
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PMS (Pre Menstruatie Syndroom)
PMS is een patroon van lichamelijke en emotionele veranderingen, dat optreedt net voor de
menstruatie. De meeste vrouwen merken deze veranderingen in meer of mindere mate.
De symptomen kunnen beginnen op elk tijdstip na het midden van de menstruatiecyclus en
stoppen gewoonlijk kort na het begin van de menstruatie. PMS veroorzaakt een opgeblazen buik,
gevoeligheid van de borsten, gewichtstoename, vocht vasthouden, vermoeidheid, misselijkheid,
overgeven, diarree, obstipatie, hoofdpijn, huidproblemen of ademhalingsproblemen. Het kan ook
emotionele veranderingen veroorzaken zoals neerslachtigheid, geprikkeld zijn, ongerustheid,
gespannenheid, stemmingswisselingen, moeilijk kunnen concentreren of sloomheid. Als uw dochter ongesteld is, merkt u misschien een aantal van deze veranderingen. Weet dan dat deze veranderingen erbij horen en van korte duur zijn. Epileptische aanvallen kunnen ernstiger zijn net voor
het begin van de menstruatie.

Tegen de krampen stelde Dani’s dokter Haltran voor, een PMS medicijn dat zonder recept
te koop is. Het helpt goed. 왗

Wat zijn de mogelijkheden om haar cyclus te beïnvloeden?
De anticonceptiepil zal haar menstruatie minder heftig maken. De prikpil en het wegnemen van
de baarmoeder schakelen haar periode helemaal uit.

Helpt de pil?
De nieuwe generatie pillen is nauwkeuriger en geeft minder risico. Er zijn veel verschillende
merken. Raadpleeg uw dochters arts over de risico’s en voordelen en het type pil dat het beste is
voor haar. Er is een kleine kans op bijwerkingen, zoals misselijkheid, gevoeligheid van de borsten,
vocht vasthouden, neerslachtigheid en nervositeit. Ook kan ze een zwaar gevoel in de borst of het
bekken hebben. Gewichtstoename komt voor, maar is bij Rettmeisjes meestal een voordeel.
Positieve bijwerkingen zijn een lichtere menstruatie en minder krampen, regelmatige en voorspelbare perioden, minder kans op knobbeltjes in de borst, bloedarmoede, cystes in de eierstokken,
baarmoederhalskanker of reuma. De pil wordt meestal drie aaneengesloten weken geslikt en de
vierde week is een stopweek. De menstruatie begint dan. Als u de menstruatie wilt overslaan,
moet de pil zonder stopweek worden door geslikt.

Kan het kwaad de pil zonder onderbreking in te nemen?
Het is niet slecht voor haar en voor de verzorging is het gemakkelijker doordat de menstruatie
stopt. Omdat ze geen gewone periode heeft, kan er wel wat afscheiding zijn.

Mijn dochter gebruikt de LoEstrinpil. Het belangrijkste voordeel is dat het de menstruatie
vermindert en bij sommige vrouwen blijft die helemaal achterwege. Angela heeft geen
last meer van PMS, geen krampen en een hele lichte menstruatie, die nooit langer dan
twee dagen duurt. 왗
Ashley kreeg de pil vanwege haar heftige ongesteldheid. Haar menstruatie is geen
probleem. Ik weet dat ze voordat ze met de pil begon krampen had, maar daar
heeft ze nu denk ik geen last meer van. Ik geef Ashley de eerste drie dagen van haar
menstruatie Tylenol, om elk mogelijk bij-effect te verzachten. 왗
Heather werd pas op 18 jarige leeftijd voor het eerst ongesteld, waarschijnlijk door haar
lage gewicht. Toen het eenmaal begon was het goed raak, tien dagen ongesteld, tien
dagen niks enz. Heather begon met Ortho-Novum en gebruikt dit nog steeds.
Haar menstruatie is meestal één tot twee dagen en je weet van tevoren precies wanneer.
Als ze ziek is hoeven we ons niet af te vragen of het PMS is. 왗
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Wat is de prikpil?
De prikpil geeft d.m.v. injectie een langwerkende vorm van progesteron, dat een hormoon van de
eierstok is, dat in kleine hoeveelheden wordt geproduceerd in de tweede helft van de menstruatie
cyclus. Omdat het geen oestrogeen bevat heb je geen last van de bijwerkingen van de gewone pil.
De prikpil onderdrukt de ovulatie, zonder de productie van oestrogeen, het andere hormoon van
de eierstok, helemaal te onderdrukken. De prikpil zorgt voor veranderingen in het endometrium
(baarmoederwand), zodat de menstruatie meestal niet optreedt. De eerste injectie wordt direct na
een menstruatie gegeven en daarna om de drie maanden.

Wat zijn de bijwerkingen van de prikpil?
Een veel voorkomende bijwerking van de prikpil is onregelmatige bloedverlies. Na zes à zeven
maanden prikpil stopt bij de meeste vrouwen de menstruatie helemaal. Sommige onderzoeken
melden gewichtstoename door het gebruik van de prikpil. Sommige vrouwen hebben voortdurend
last van af en toe licht bloedverlies en zijn om die reden met de prikpil gestopt. De ovulatie komt
soms een of twee jaar na het stoppen nog niet terug. De American Academy of Pediatrics
Committee on Drugs vond geen overtuigend bewijs dat de prikpil slecht voor de gezondheid zou
zijn, maar zij erkent dat er verschillend gedacht wordt over de onbedoelde lange termijn effecten
ervan.

Stacie had een slechte tijd door de prikpil. Het duurde wel heel wat maanden voor we
erachter waren. Ze werd erg agressief en snel geïrriteerd. En toen we erachter waren
duurde het nog maanden voor het helemaal uit haar lichaam was verdwenen. Ik heb ook
van meisjes gehoord die juist goed op de prikpil reageren, dus het is moeilijk te voorspellen hoe iemand er op zal reageren. 왗
Becky Sue begon ongeveer drie jaar geleden met de prikpil. Ze woog toen 43 kilo. Binnen
zes maanden was ze 13,5 kilo aangekomen en ze bleef op dat gewicht van 56,5 kilo. Ze
had ook acne op haar voorhoofd, wat een bijwerking van de prikpil kan zijn. Zij krijgt elke
twaalf weken haar injectie, en we merken dat ze er aan toe is in de elfde week; ze krijgt
dan stemmingswisselingen, huil of lachbuien. Haar bloeddruk wordt elke twee weken
gecontroleerd. Volgens haar dokter zou op de lange termijn onvruchtbaarheid een bijwerking kunnen zijn. Geen ongesteldheid of krampen is veel waard en de reden waarom
ze ermee begon. 왗
Onze dochter kreeg als tiener een aantal jaren de prikpil. De menstruatie stopte, maar we
merkten weinig van gedragsveranderingen. Het grootste probleem was de gewichtstoename, ze ‘groeide’ tot 59 kilo en dat bemoeilijkte haar lopen. Toen we stopten met de prikpil nam haar gewicht weer af. De menstruatie begon weer na ongeveer acht maanden. 왗
Wij probeerden de prikpil en jammer genoeg was het voor Courtney een slecht experiment. Het leek net of we de eerdere fasen van het Rett syndroom weer doormaakten.
Ze gilde bijna voortdurend en ze sliep nauwelijks. Het duurde vijf à zes maanden voor het
helemaal uitgewerkt was en wij zwoeren dat we het nooit meer zouden proberen. 왗
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Beth werd vorig jaar voor het eerst ongesteld. We probeerden de prikpil gedurende de
herfst en het begin van de winter. Beth was erg depressief. We besloten de injecties te
stoppen en haar lach en bijzonder gelukkige gedrag keerden terug. 왗
Vanessa gebruikte ongeveer vijf jaar de prikpil. Het duurde ongeveer een jaar voor haar
menstruatie minder werd en stopte. Dat eerste jaar had ze last van ‘druppelsgewijs’ bloedverlies en soms een echte bloeding zonder regelmatig patroon. Het werkte niet zo goed
bij haar, dus moest ze om de twee maanden een injectie in plaats van om de drie.
Ongeveer 18 maanden geleden kreeg ze last van gilbuien. Ze kwamen langzaam op gang
en werden zo erg dat ik haar niet mee naar buiten kon nemen. Ze reageerde heftig op
iedereen om haar heen en ze begon te gooien en smijten met alles wat ze te pakken kon
krijgen. Toen we stopten met de prikpil vroeg de dokter waarom. Ik vertelde haar over het
gedrag en zij beaamde het direct en zei: ‘het was waarschijnlijk de prikpil die haar gedrag
veranderde’. 왗
Rebecca gebruikte twee jaar de prikpil zonder merkbare bijwerkingen. 왗

Wat is verwijdering van het baarmoederslijmvlies?
Verwijdering van het baarmoederslijmvlies is een laser operatie, die in dagbehandeling kan gebeuren en die meestal wordt uitgevoerd bij vrouwen die extreem heftige bloedingen hebben. Een tot
drie maanden voor de geplande operatie krijgt de patiënt een medicijn om de baarmoeder dunner
te maken, zodat de laser kan doordringen in het endometrium (de binnenwand van de baarmoeder). Onder algehele verdoving wordt de laser ingebracht via de vagina om het endometrium
te verwijderen. De laser heeft een kleine camera die op een scherm projecteert, zodat de chirurg
precies kan zien wat hij doet. De operatie kan zonder snijwond uitgevoerd worden. Bij twee op
de drie vrouwen stopt de bloeding volledig na de operatie. Deze operatie heeft voordelen: overnachten in het ziekenhuis is niet nodig, er is minder pijn omdat het een operatie zonder wonden
is en de hersteltijd is korter. Omdat het baarmoederslijmvlies een vitaal orgaan is, kan het echter
bij jonge vrouwen weer aangroeien. De menstruatie keert dan weer terug en kan een nieuwe
operatie nodig maken.

Wat zijn de feiten over het wegnemen van de baarmoeder?
Hysterectomy (het weghalen van de baarmoeder) is de meest definitieve en zekere manier om de
cyclus te beëindigen. Het is een operatie, die de mogelijkheid van een zwangerschap en de
menstruatie voorgoed wegneemt en de kans op baarmoederhalskanker uitschakelt.
Voor Hysterectomy is een ziekenhuisopname van een aantal dagen nodig en een herstelperiode.
Elk land heeft verschillende regels rond sterilisatie en meestal is er speciale procedure voor een
operatie mogelijk is. Toestemming krijgen kan een lange weg zijn, maar het wegnemen van de
baarmoeder is een definitieve oplossing van menstruatieproblemen.

De beslissing om Megan’s baarmoeder te laten verwijderen was voor ons de juiste.
Er waren veel wettelijke obstakels. De meest vervelende was dat we het hof een voogd
moesten laten aanwijzen en dat ik noch mijn man die mochten zijn. Het enige vereiste was
een second opinion. We hebben de operatie laten doen toen ze negen was. Na een korte
vakantie ging ze gewoon weer naar school. Na een week was het niet meer te merken dat
ze de operatie had gehad. Ze is nu 15 en haar leraren zijn bijzonder dankbaar voor de
procedure. Ik heb met andere ouders gesproken en hen door de procedure begeleid.
Het resultaat is één vernedering minder voor Megan als ze op school een ongelukje zou
krijgen en voor ons een geruststelling. 왗
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Bij Amy werd de operatie uitgevoerd voor ze ooit ongesteld was geworden. Ze kwam die
nacht thuis en sliep. We hoefden haar nooit pijnstillers te geven en ze had door de jaren
heen nooit symptomen van PMS. Het is geen onderwerp van gesprek meer bij ons; het is
gebeurd. Voor de operatie heb ik weken lopen treuren, maar ik was erg opgelucht toen
het eenmaal gebeurd was. Het was weer een stap naar de erkenning dat Amy altijd het
beste zou doen wat ze kon. 왗
Bij Angie werd de baarmoeder verwijderd vanwege ontsteking van het baarmoederslijmvlies (endometritis), wat niet direct met RS te maken heeft. Ze had daar al sinds haar
negende jaar last van en we probeerden jaren de prikpil (teveel gewichtstoename), de
anticonceptie pil (ze gilde de 21 dagen dat ze de pil slikte en was de stopweek stil). Ze
gilde op de dag van de ovulatie en de twee weken daarna voelde ze zich ellendig, tot ze
ongesteld werd. Twee jaar geleden kreeg ze een kijkoperatie, waarbij duidelijk werd dat
haar eileiders gekruist achter haar baarmoeder zaten en haar eierstokken verkleefd zaten
aan de achterkant van de baarmoeder. Geen wonder dat de ovulatie pijn deed. De dokter
verwijderde ze en gaf haar zes maanden Lupron®, wat een kunstmatige menopauze veroorzaakt. Het jaar daarop voelde ze zich vrij goed, maar het PMS en het gillen kwamen
daarna weer terug. We probeerden alles om op een menswaardige manier, zonder operatie het probleem op te lossen, maar uiteindelijk was haar kwaliteit van leven belangrijker
dan enige theorie over de rechten van mensen met beperkingen. Alle artsen die ik raadpleegde voelden het als een verplichting om al het mogelijke te proberen voordat ze gaan
opereren. Je zou bijna denken dat ik ze vroeg haar voorgoed in te laten slapen. Ik zie een
groot verschil in haar algehele energie en opstelling. Haar herstel verliep zonder problemen. Ik wilde dat we het jaren eerder hadden laten doen. 왗

Seksuele rijping
Ouders maken zich vaak zorgen om de problemen die
ontstaan door seksuele rijping. De meesten hebben
moeite met masturbatie. Deze manier van stimuleren is
niet abnormaal. Het is een bevredigend en natuurlijk
onderdeel van seksuele rijping. Het kan verwarrend
zijn als het op de verkeerde momenten gebeurt, maar
het zal uw dochter niet schaden. Er zijn speciale technieken om te leren het gedrag in het openbaar te
beheersen en meestal lukt dit wel.

Ik ben bang dat iemand seksueel misbruik van
haar maakt, wat kan ik doen?
De meeste ouders delen deze angst als we op het punt
komen dat onze dochters niet langer thuis wonen.
Hoe moeilijk het ook is om onder ogen te zien, haar beschermen tegen mogelijk misbruik is heel
belangrijk. Houd haar weg van risicovolle situaties, let goed op veranderingen in haar gedrag die
erop duiden dat ze lastig gevallen wordt en vertrouw op je gevoel.

De menstruatie van onze dochter zorgde niet voor problemen. Ze is in haar verzorging
erg kwetsbaar als mensen daar misbruik van willen maken, daar maak ik me wel zorgen
over. Ik heb een schriftelijk verzoek ingediend bij zowel het instellings- als het huismanagement, dat Mary nooit alleen gelaten wordt met mannelijk personeel in haar
groepshuis. Tot nu toe houden ze zich daaraan. 왗

De schrijver wil graag Sarojini Budden en Phyllis Percy bedanken voor ideeën
en informatie die gebruikt werden bij de totstandkoming van dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 11

Problemen met de motoriek
Beweging
De stereotiepe bewegingen, die men bij RS ziet, zijn
onder andere de karakteristieke handbewegingen.
Deze gebeuren vanzelf, het meisje heeft er geen controle over. Automatische bewegingen zijn aangeleerd.
Zij omvatten bewegingen, zoals haar arm omhoog
houden om haar truitje aan te doen of een trottoir op
stappen. Als zij het eenmaal geleerd heeft hoeft zij er
niet bij na te denken, hoe ze het moet doen.
Gemotiveerd zijn die bewegingen, die voortkomen uit
het gevoelsmatig betrokken zijn bij de taak. Deze
bewegingen komen voort uit een gevoels-prikkel en zij
heeft deze niet bewust onder controle. Zij is niet in
staat een beweging uit te voeren, als haar dat is opgedragen, maar het gaat automatisch als ze sterk genoeg
gemotiveerd is. U kunt haar vragen haar glas op te
pakken, maar zij kan het niet. Toch, als zij heel dorstig
is, is zij plotseling in staat het glas goed vast te pakken
en te drinken zonder te morsen. Zij is net zo verrast als u, maar als u haar vraagt dit te herhalen
kan zij het niet. Ook met praten gebeurt dit, als zij een passend woord er plotseling uitflapt en dit
nooit kan herhalen. Zij heeft het gedaan zonder erbij na te denken.

Leah registreert weinig ‘input’ en is het voor haar moeilijk te beginnen met bewegen.
Dit gemis verhindert haar om met een taak te beginnen. Zij wil wel signalen naar haar
spieren en gewrichten sturen, maar het uit zich bij haar door tandenknarsen. Leah zou
dit kunnen doen om haar houding te verbeteren. 왗

Hoort het bij RS, dat mijn dochter nooit heeft gekropen?
De meeste kinderen met RS bereiken nooit het normale kruippatroon (als de linkerhand en arm
naar voren gaan, komt het rechterbeen naar voren, en andersom). Dit komt, doordat de meisjes
problemen hebben met de motorische coördinatie, die nodig is bij het kruipen. De meeste meisjes
hebben verschillende kruippatronen, zoals ‘glijden’, ‘rollen’ of ‘springen als een konijntje’. Hierbij
hoeven de handen niet gebruikt te worden. De meeste meisjes beginnen later dan gewoonlijk met
deze bewegingen. Als een meisje eenmaal kan lopen, stopt ze meestal met kruipen, omdat dat feitelijk moeilijker is.

Kunnen Rettmeisjes zonder steun zitten?
De meeste meisjes leren zelfstandig te zitten, maar een lage spierspanning kan het zonder steun
zitten moeilijk maken. Op latere leeftijd kan de ontwikkeling van een ernstige scoliose problemen
geven bij het zitten.

Zal mijn dochter leren lopen?
Het is moeilijk te voorspellen welke meisjes al of niet zullen gaan lopen. In het algemeen hebben
zij, die de laagste spierspanning hebben, de meeste moeilijkheden met lopen. Er zijn meisjes, die
pas voor het eerst liepen op 16 jarige leeftijd. Dus geef het niet te gauw op! Oefeningen om steun
te nemen, fysiotherapie met verschillende bewegingsoefeningen en regelmatig lopen met haar
moeten trouw gedaan worden. Met goede motivatie, steun en aanmoediging, lukt het sommige
Rettmeisjes tientallen jaren zelfstandig te blijven lopen.
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De meeste meisjes kunnen niet hardlopen en bijna allemaal hebben zij moeite om de trap op,
maar vooral af te lopen. Hun gang is onhandig. Gewoonlijk houden zij hun benen stijf en wijd uit
elkaar. Het evenwicht bewaren is moeilijk.

Megan heeft als baby nooit gelopen, maar in bed trok zij zichzelf op. Kort nadat zij dit
kon, begon de achteruitgang en zij liep daarna nooit meer. Zij heeft ook nooit gekropen.
Zij beweegt zich al rollend en glijdend op haar rug over de vloer. Zij vindt het prettig om
te staan en ik neem aan dat zij te oud is om te leren lopen. Maar een sprankje hoop in mij
motiveert mij om door te gaan haar te leren lopen. Wanneer zij staat, begrijpt zij meestal
niet, hoe zij haar voeten moet verplaatsen om te gaan lopen. Maar soms doet ze ineens
één of twee stappen. 왗

Wat zorgt voor problemen bij het lopen?
Behalve de motorische beperkingen hebben Rettmeisjes apraxie, gevoels- en waarnemingsproblemen, moeilijkheden om bewegingen af te wisselen en een gebrek aan coördinatie. Dit alles
tezamen maakt het voor haar moeilijk om te lopen. Bij het ouder worden veroorzaken andere
problemen, zoals scoliose, verhoogde spierspanning en verminderd gevoel in haar voeten, dat zij
moeilijker kan gaan lopen.

Waarom is het belangrijk
haar te laten staan?
Het is van groot belang haar zo lang mogelijk staande en
lopende te houden, ook al is het iedere dag maar even.
Als zij niet (meer) kan lopen, verergeren een aantal
problemen zoals scoliose, osteoporose, ademhaling en
spijsvertering. Om haar lichaam staande te kunnen
houden, moet zij haar rompspieren gebruiken. Als zij
staat wordt haar ademhaling dieper en het dragen van
lichaamsgewicht houdt de botdichtheid in stand. U zult
merken, dat als zij zelfstandig kan lopen, ze vaak juist met
minder hulp beter loopt. Worden beide handen vastgehouden dan gaan ze ‘leunen’ in plaats van rechtop
lopen. Daarom is het meestal beter een hand op haar
schouder te leggen om haar te steunen of, als het
mogelijk is, alleen één hand vast te houden.

Kan zij een rollator gebruiken?
Rollators komen in verschillende types en maten voor. Sommige hebben een zitje, andere hebben
geen zitje, maar alleen handvaten. Dit kan moeilijk zijn, omdat van haar gevraagd wordt ze langer
vast te houden dan ze kan. Met handschoenen, wanten, elastische zwachtels of klittenband lukt
het soms om haar handen steviger de handvaten te laten vasthouden.

Kayla liep alleen met duwspeelgoed, maar weigerde los te lopen. Op een dag hield haar
onderwijzer een bezem op, liet Kayla deze vasthouden en liet haar lopen, terwijl zij de
bovenkant vasthield. Toen Kayla zich veilig voelde, trok zij aan de bezem en begon
gewoon te lopen met de bezem rechtop. Toen dacht ik, dat zij voor haar hele leven aan
een bezem vast zou zitten, maar na ongeveer een week liep ze zonder bezem. 왗
Op zesjarige leeftijd leerde Allison lopen na intensieve fysiotherapie thuis. Ik veranderde
een van onze slaapkamers in een gymzaaltje voor haar fysiotherapie. Ik plaatste daar een
eigengemaakte ladder, waarop Allie het kruiselings met handen en voeten lopen zou
kunnen leren. Met haar handen op de sporten konden wij haar l.hand-r.voet of
r.hand-l.voet enz. bewegen. Moeder pakte de handen, ik de voeten, of omgekeerd. 왘
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Wij maakten er meerdere keren per dag een spelletje van. Allie vond het zelfs prettig,
toen zij eenmaal aan het spel gewend was. Ik weet niet meer hoelang het precies duurde,
maar binnen een paar maanden liep Allie als iemand haar hand vasthield. Zij kan nu alleen
door het hele huis lopen. 왗

Wat is hypotonie (verlaagde-) en hypertonie (verhoogde) spierspanning?
In een gezond zenuwstelsel krijgen de spieren door signalen de opdracht om zich in een zekere
mate te spannen of te ontspannen. Hierdoor kunnen wij ons ongedwongen bewegen en tegelijkertijd rechtop blijven staan tegen de zwaartekracht in. Hypotonie is een verminderde of ‘slappe’
spierspanning. Dit is een neurologisch probleem. Het is voor een hypotoon kind moeilijk om efficiënt te bewegen, omdat zij in het algemeen niet sterk is en weinig uithoudingsvermogen heeft.
Soms zijn de spieren te gespannen of hypertoon. Deze spieren kunnen zich moeilijk strekken of
uitrekken. Hierdoor gaat het bewegen moeilijk. Te strak gespannen spieren worden vaak spastisch
genoemd. In ernstige gevallen kan dit leiden tot het blijvend samengetrokken zijn van de spieren
(contracturen). Als de spieren te ‘slap’ of te ‘strak’ gespannen zijn, is soepel bewegen moeilijk en
doen zich abnormale bewegingspatronen voor. Het is vaak moeilijk deze achteraf te corrigeren.
Veel Rettmeisjes beginnen hypotoon en worden tijdens de schooljaren hypertoon. Het is niet ongewoon, dat de spierspanning wisselend is, waardoor sommige spieren te strak en andere te slap
zijn. Dit kan problemen met de lichaamsbouw veroorzaken, zoals scoliose, waarbij de spieren aan
één kant van de romp harder trekken dan aan de andere kant.

Wat is spasticiteit?
Bij spasticiteit is de spierspanning abnormaal hoog, waardoor de spieren te strak gespannen zijn
en normaal bewegen moeilijk is. Spasticiteit wordt gewoonlijk niet gezien voor de schoolleeftijd.
Wel kan de spierspanning licht toenemen, wat leidt tot op de tenen lopen. Er kan ook een ernstiger toename van spierspanning zijn, die het hele lichaam treft, de ademhaling en het slikken
beïnvloedt en leidt tot scoliose of kromming van de ruggengraat. Het kan ook leiden tot
contracturen, onomkeerbare verkorting van de spiervezels, die verminderde beweeglijkheid van de
gewrichten tot gevolg heeft.

Wat kan gedaan worden om spasticiteit te behandelen?
Ernstige contracturen, vooral in enkel- en ellebooggewrichten, kunnen ontstaan ondanks regelmatige wekelijkse oefeningen thuis en op school. Activiteiten die de spierspanning verminderen
en tijdelijk kunnen helpen zijn ronddraaien, gewicht verplaatsen en gewicht dragen.

Wat is het vestibulair systeem?
Het vestibulair systeem (de voorhof in het inwendige oor, waar het evenwichtsorgaan is) laat ons
voelen of wij bewegen, of dat iets waarop wij staan beweegt of dat iets vlakbij ons beweegt.
Wij stellen ons lichaam erop in om op de juiste manier te reageren op de beweging, die wij waarnemen. Het kenmerk van het niet goed functioneren van het vestibulair systeem is motorische
apraxie. Het is ook verantwoordelijk voor de angst voor gedwongen beweging, die veel meisjes
kennen.

Wat is stimuleren van het vestibulair systeem ?
Stimuleren van het vestibulair systeem wordt door therapeuten gebuikt om het meisje te helpen
haar vestibulair systeem zo te gebruiken, dat ze gecoördineerd en gericht kan reageren op beweging. Alle volwassenen weten dat teveel stimuleren van het vestibulair systeem niet goed voelt.
Denk maar aan uw laatste ritje in de ‘spin’. Het kan het autonome zenuwstelsel beschadigen en
kinderen met problemen met het vestibulair systeem moeten heel voorzichtig worden gestimuleerd. In een schommelstoel heen en weer bewegen is goed en leuk, ronddraaien op bewegende
toestellen moet u niet proberen zonder advies van een therapeut.
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Wat is motorische apraxie?
Motorische apraxie is dat het lichaam niet in staat is om de signalen van de hersenen uit te
voeren. Het is moeilijk doelbewust bewegingen en handelingen uit te voeren ondanks normale
beweeglijkheid. Eenvoudig gesteld is apraxie het onvermogen om gedachte en beweging te coördineren. Het is de meest fundamentele beperking bij RS en het omvat alle lichaamsbewegingen,
ook spreken en kijken. Het Rettmeisje verliest niet het vermogen om haar lichaam te bewegen,
maar wel de mogelijkheid om haar lichaam op te dragen hoe en wanneer te bewegen. Zij wil wel
bewegen, maar is niet in staat de beweging uit te voeren.

Wat is het verschil tussen apraxie en dyspraxie?
Apraxie verwijst naar het onvermogen om gedachte en beweging te coördineren. Dyspraxie is
minder ernstig en heeft betrekking op het moeilijk coördineren van gedachte en beweging.
Beide termen worden gebruikt bij de beschrijving van RS.

Hoe tast de motorische apraxie haar bewegingen aan?
Als jong meisje beheerst zij misschien de pincetgreep om (met duim en wijsvinger) kleine kruimeltjes te pakken, kan zij haar flesje vast houden en met speelgoed spelen. Na enige tijd verliest zij
deze greep en valt terug tot het vastpakken met handpalm en vingers waarbij zij voorwerpen met
een harkende beweging oppakt. Het kost haar moeite de juiste beweging te vinden, kracht en
snelheid te coördineren en de beweging uit te voeren. De apraxie wordt des te opvallender als zij
in onbekende situaties is. Het wordt nog moeilijker als haar gevraagd wordt aanwijzingen op te
volgen. Hoe meer zij erover moet nadenken hoe ze iets moet doen, des te meer moeite kost het
haar om dit uit te voeren. Ze ziet misschien iets leuks aan de andere kant van de kamer, wil erheen
gaan en eindigt in plaats daarvan met het in cirkels ronddraaien. Zij wil misschien een speelgoedje
van de plank pakken, maar slaat het in plaats daarvan op de grond.

Gaat apraxie over?
Apraxie gaat niet over, maar wordt minder door begrip te tonen en anders te kijken naar haar
bewegingen. Veel van wat doelloos of onopzettelijk bewegen schijnt, kan in feite een doelbewuste handeling zijn, die verkeerd afloopt. Zij kan ingespannen naar een voorwerp kijken, hyperventileren, heen en weer wiebelen en handen wringen, met de bedoeling te gaan bewegen. Vaak kijkt
zij naar het voorwerp, kijkt dan de andere kant op voor zij haar hand uitsteekt of beweegt. Als ze
beweegt lukt het haar misschien niet te doen wat zij eigenlijk wil of ze gaat de verkeerde kant op.
Het is heel frustrerend voor ouders én kind, maar zorgvuldig aandacht geven aan haar lichaamssignalen is heilzaam om haar te helpen slagen. Let op de vaste lijn in haar gedrag en probeer haar
signalen te begrijpen. In bijzondere situaties kan zij de apraxie even overwinnen, vooral als zij
gevoelsmatig gemotiveerd is. Dit gebeurt als ze automatisch beweegt, zonder na te denken hoe zij
het moet doen. Voorbeelden daarvan zijn krabben bij jeuk, haar hand uitsteken om een koekje te
pakken of van vreugde of angst een woord eruit flappen. Om de apraxie te verminderen helpen
activiteiten, die haar gevoelsmatig motiveren en die succesvol zijn, zodat ze kan doen voor ze
hoeft te denken.

Het helpt Lauren echt, als je haar verbaal aanmoedigt. Zij heeft een bewegingstherapeute,
die thuis komt en haar laat bewegen op muziek. Maandenlang probeerde zij Lauren zover
te krijgen haar armbewegingen na te doen. Tenslotte zei zij vorige week tegen Lauren:
‘Doe wat ik doe’ en zij deed haar na. Op een andere dag nam Lauren mij mee naar haar
favoriete speelgoed, dat half verborgen lag op een lagere plank en dat zij dolgraag wilde
pakken. Zij stond daar, mijn hand vasthoudend en bewoog haar andere arm en hand heen
en weer, kijkend naar het speelgoed. Toen ik haar zei, dat zij voorover moest buigen om
het te pakken, deed zij het meteen. Met een beetje lichamelijke ondersteuning en drie tot
vier aansporingen om te buigen kreeg ze het speelgoed te pakken. Vaak merk ik dat ik
elke beweging, die zij moet doen bij haar in herinnering moet brengen, anders gaat het
helemaal mis. 왗
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Sherry kan krabben als zij jeuk heeft en zij steekt haar hand uit om mijn arm weg te
duwen, als ik iets doe wat zij niet prettig vindt. Pas had zij in bad kramp in haar been en
ik zou het niet gemerkt hebben, als zij mij niet hard had geknepen om mijn aandacht te
trekken. Maar wanneer er bewust iets gedaan moet worden, terwijl zij ingespannen kijkt
naar iets, dat zij graag wil hebben, is zij niet in staat die wens om te zetten in een
handeling. 왗

Wordt haar intelligentie door apraxie aangetast?
Apraxie omvat bijna alle bewegingen en het hele gedrag bij RS. Het heeft geen invloed op de
intelligentie. In feite wordt haar intelligentie verborgen, omdat het voor ons moeilijk vast te stellen is wat zij weet, omdat zij niet door wijzen of gebaren kan laten zien dat zij iets begrijpt. Zelfs
als ze extra tijd krijgt om een opdracht af te maken, weerhoudt de apraxie haar waarschijnlijk van
actie of duidelijk maken dat ze het begrijpt.

Ik denk dat gedragstraining goed is voor Amanda, omdat ze last heeft van apraxie. Deze
kinderen doen het beter, als zij zich op één ding kunnen concentreren in een omgeving,
waar zij vaak beloond worden en waar veel herhaald wordt. Wij besteden zoveel mogelijk
tijd aan Amanda, maar het is na zoveel jaar moeilijk om dit tempo vol te houden. 왗

Tast RS het evenwicht aan?
Naast een onevenwichtige loop, is het voor haar moeilijk het gewicht van haar bovenlichaam te
dragen. Haar reacties ( armen uitsteken om zichzelf op te vangen bij een val) zijn over het algemeen gebrekkig. Reacties om zich op te vangen bij een achterwaartse val zijn vaak vertraagd of
blijven achterwege.

Hoe kan ik haar helpen?
Als u haar lichaamssignalen en haar eigen bewegingstaal leert begrijpen, prijs haar dan voor haar
inspanningen. Leg haar uit, dat u begrijpt hoeveel moeite het haar kost om het goed te doen en
geef haar een pluimpje voor elke kleine stap om het doel te bereiken. Ga ervan uit dat zij begrijpt
wat u wil zeggen en erken tegelijkertijd dat zij misschien niet in staat is volledig succes te hebben.
Het gebruik van steeds betere communicatiemiddelen en knoppen vergroot haar mogelijkheid om
te communiceren en te slagen. ‘Grijp de kans’ en geef haar bezigheden, die haar motiveren.

Wat is ruimtelijke desoriëntatie?
Ruimtelijke desoriëntatie doet zich voor, als zij niet goed voelt of zij met haar lichaam rechtop
staat. Om voor haar gevoel rechtop te staan leunt zij voorover, achterover of opzij. Als zij voorover
leunt heeft ze daar niet zo veel last van bij het lopen, maar dit kan mogelijk van invloed zijn op
haar houding en kyfose veroorzaken (voorwaartse kromming van de wervelkolom, met bocht naar
achteren, bochel). Het kan ook zijn dat ze niet meer kan lopen, door het onvermogen haar
gewicht naar voren te verplaatsen om een stap te nemen.

Wat kan er gedaan worden om ruimtelijke desoriëntatie te verbeteren?
De behandeling, die gebruikt wordt is een methode van overcorrectie; zij wordt voorzichtig in
posities gebracht die haar bang maken. Tijdens deze werkwijze moet zij wel lichamelijk en emotioneel gesteund worden. Laat haar om te beginnen dertig minuten horizontaal liggen op haar zij,
rug of buik. Breng haar daarna gedeeltelijk rechtop tegen een wig, bal of op schoot bij de therapeut. Zet vervolgens haar voeten op de grond, leunend in de juiste richting.

Wat is ataxie?
Ataxie, een verstoring van het evenwicht, is dikwijls het eerste motorische probleem bij RS. Hierbij
worden de gewrichten tijdelijk gefixeerd of vastgezet in een stabiele positie. Het meisje kan zich
daardoor moeilijk van de ene in de andere positie verplaatsen.

160

11 PROBLEMEN MET DE MOTORIEK

Het Rett handboek

Aan ataxie is ook te wijten dat de benen, zowel bij staan als bij zitten, vaak ver uit elkaar zijn en
dat het moeilijk is het gewicht van het ene op het andere been te verplaatsen. Door haar te bewegen kan ze extreem bang zijn om te vallen, maar als ze uit zichzelf beweegt is er niets aan de
hand. Haar reactie om zich op te richten (het vermogen om weer rechtop te gaan staan, als ze uit
balans is) en haar evenwicht te herstellen kan vertraagd en niet doeltreffend zijn. De bewegingen
bij RS worden vaak beschreven als krampachtige verstoring van het bewegen van de romp. Zij
beweegt zich wankelend om in evenwicht te blijven.

Wat kan men doen om ataxie te verminderen?
Met gewichten verzwaarde vesten en gordels worden gebruikt om ataxie te verminderen.
Gedeeltelijk omrollen wordt gedaan; het meisje daar omrollen waar zij een kromming tussen
schouders en heupen heeft. Deze oefeningen verbeteren haar evenwicht. De therapiebal en oefeningen op de grond kunnen ook gebruikt worden om het evenwicht te stimuleren. Bij dagelijkse
bewegingen steeds weer oefenen om het gewicht te verplaatsen en de romp te draaien helpt ook.

Wat wordt bedoeld met transitionele bewegingen?
Transitionele vaardigheden omvatten die bewegingen, die het ons mogelijk maken van houding te
veranderen, zoals omrollen, gaan zitten of optrekken tot staan. Blijven zitten en staan, als men in
die houding gezet is, zijn vaardigheden die langer behouden blijven. Er zijn factoren die bijdragen
aan het verlies van transitionele vaardigheden, zoals sterke activiteit van de strekspier in benen en
rug, stijfheid van de ruggengraat, het gewicht van het bovenlichaam onvoldoende kunnen dragen,
een verstoring van het vermogen zich ruimtelijk te oriënteren en het niet in staat zijn om bewegingen goed af te stemmen.

Wat kan er gedaan worden om te helpen bij transitionele bewegingen?
In elkaar overgaande bewegingen zijn even belangrijk als lopen. Meisjes, die kunnen lopen, moeten dagelijks deze bewegingen oefenen. Meisjes, die dit niet zelf kunnen, moeten met verbale en
lichamelijke hulp tot bewegen gebracht worden. Dit kan helpen om beweeglijk te blijven en het
aantal keren dat de verzorger haar op moet tillen, te verminderen. Ook hier steekt apraxie
opnieuw de kop op, als wij inzien dat in elkaar overgaande bewegingen een geweldige motorische
prestatie zijn. Terwijl het meisje op een therapiebal zit, probeert de therapeut haar te stimuleren
om rechtop te blijven zitten en haar evenwicht te bewaren. Tijdens deze activiteit controleert de
therapeut de snelheid, richting, duur en overdracht van beweging, terwijl hij haar aanmoedigt
actief te reageren met buigen en draaien. De handelingen moeten zorgvuldig gericht zijn op het
niveau, dat het meisje kan verdragen. Diverse bewegingen, sterkte en gewenning aan andere
houdingen worden hiermee ontwikkeld. De therapeut moet het doelmatig overbrengen van de
bewegingen oefenen met geruststellende aanwijzingen en lichamelijke hulp. Het is mogelijk zelfs
een meisje, dat een sterke weerstand heeft tegen voorovergebogen zijn, op handen en voeten te
krijgen. Daarbij moet zij ervan verzekerd zijn, dat de therapeut haar gezicht zal beschermen als zij
met haar handen wil wringen en daardoor haar gewicht niet meer op haar handen kan houden.
Als een meisje bang is om voorover te vallen, kan het naar voren leunen om op te staan heel
moeilijk zijn. Als de therapeut haar naar voren duwt, probeert zij met alle kracht naar achter te
bewegen. Om dit probleem te helpen verlichten, kan men het meisje op een bank zetten, die
vervolgens achterover wordt gekanteld, zodat ze in een evenwichtsreflex haar heupen buigt.
Men moet het kind helpen om gebogen te blijven, als de bank weer recht gezet wordt.
Dit leert haar de beweging naar voren te verdragen, waarvoor zij bang is door haar ruimtelijke
disoriëntatie. Wanneer zij dit beter kan verdragen, zal zij uit eigen beweging zich naar voren
verplaatsen om te gaan staan.

Wat is proprioceptie?
Proprioceptie is het weten waar ons lichaam zich in de ruimte bevindt. Het is een van onze zintuigen en ontstaat in onze spieren en gewrichtskapsels. Proprioceptie is het zintuig, waardoor wij
zonder te kijken precies weten, waar onze armen en benen op elk moment zijn. Het stelt ons in
staat onze houding aan te passen, die nodig is om op een stoel rechtop te blijven zitten of om een
koekje zonder te missen in de mond te stoppen.
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Brittany heeft een verzwaard vest en ik zie als resultaat dat het haar rust geeft en dat
haar proprioceptie toeneemt. Het vest voor mijn dochter is gemaakt met al het gewicht
aan de onderkant. Ik ga een nieuw vest maken met het gewicht gelijkmatig rondom
verdeeld. De ergotherapeut beveelt aan om te beginnen met niet meer dan vijf procent
van het totale gewicht van het kind. Geleidelijk kan het gewicht, dat zij kan verdragen,
toenemen tot ongeveer 25% van haar lichaamsgewicht zonder al te veel beperking op te
leggen aan haar beweeglijkheid. 왗
Er moet wel overleg zijn over haar lichamelijke conditie met de arts en ergotherapeut.
Zij moet het vest niet langer dan 10 tot 15 minuten aan hebben. Ik ben bezig een verzwaarde deken te maken. Ik gebruik versnipperd papier voor de vulling. Het heeft een
ongelooflijk gewicht. Brittany vindt het prettig als een ‘hot dog’ ingepakt te zijn in een
gewone deken. Ik weet zeker dat zij de verzwaarde deken prettig zal vinden. 왗
Ik maakte het verzwaarde vest voor Amanda door bij een goed passend jeansjack de
mouwen eraf te knippen en onder aan de binnenkant zakken te naaien voor gewichten.
Ik ging naar de ijzerwarenwinkel en kocht verschillende maten grote ringen. Ik maakte
de binnenzakken sluitend met klittenband aan een kant, waardoor ik de gewichten kon
verwisselen. Ik besprak het wel met enkele therapeuten, voor ik dit deed. 왗
Het verzwaarde vest geeft een zintuiglijke ervaring, proprioceptie genoemd, die onze
meisjes gewoonlijk missen. Omdat onze meisjes zoveel zintuiglijke ervaring missen,
moeten wij het hen geven. Zij krijgen hierdoor ook enig evenwichtsgevoel. 왗
Het gebruik van gewichten vermoeide Amanda. Ik wilde het niet weer proberen, maar
andere ouders zijn van mening, dat verzwaarde vesten hun kinderen rustig maken. Ik zelf
denk, dat het een druk is voor Amanda, maar voor wij ermee begonnen, dachten wij dat
zij er beter door zou gaan lopen en dat het trillen zou stabiliseren. Het hielp niet. Ik zou
geen gewichten meer proberen. Ik denk dat er teveel aan haar spieren getrokken wordt
en dat zij geen extra gewicht kan hebben. 왗
Het lijkt mij goed verbanden en verdeelde druk te gebruiken, omdat ik denk, dat onze
kinderen niet sterk zijn en hun gewicht niet kunnen dragen en dat dit kan helpen.
Steunzolen in Amanda’s schoenen hielpen tenslotte, waardoor zij haar voeten recht zette
en beter ging lopen – eigenlijk werd enige druk van haar lichaam weggenomen. 왗

Osteoporose.
Ondanks normale opname van kalk en vitamine D via maag en darmen hebben Rettmeisjes een
laag mineralengehalte in hun botten en verminderde botdichtheid (osteoporose). Breuken kunnen
zich vrij gemakkelijk voordoen bij een klein ongeluk. Het dragen van gewichten en sta-oefeningen
helpen de dichtheid en de sterkte van de botten in stand te houden. Het innemen van kalk moet
aangemoedigd worden. Door haar niet normale reactie op pijn, is het soms onmogelijk te merken
dat er iets gebroken is, totdat de plek blauw en opgezwollen is en ze mank gaat lopen.

Michelle brak eens haar pols. Het duurde een week voor wij gevonden hadden, waardoor
de pijn werd veroorzaakt. Wij zouden het raadsel nooit hebben opgelost, als zij aan de
kant van de breuk geen blauwe plekken had gekregen. 왗
Een tijdje geleden lieten wij van de hand en pols van Lauren een röntgenfoto maken om
de botleeftijd vast te stellen. Daarbij werd een genezen breuk van de pols gevonden.
Lauren loopt en zij is regelmatig gevallen. Zij reageert stoïcijns op pijn, gaat zwaar
ademen en wordt rustig, terwijl haar broer in dezelfde situatie lange tijd zou huilen.
Wij hadden geen idee, wanneer het gebeurd was. 왗
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Jocelyn brak haar arm en het duurde enkele dagen voor wij het beseften. Ik merkte op
een maandag, dat zij haar handen niet in haar mond stopte en ik was er zo verrukt
over dat zij dit tenslotte ontgroeid was, dat ik haar naar school stuurde zonder haar armspalken aan. In het schriftje stond die dag, dat zij bang waren, dat er iets niet goed was.
Ik was er kwaad over, dat zij niet de positieve kant zagen. De volgende dag protesteerde
ze een beetje toen ik haar arm door de mouw van haar bloesje deed, maar ik besteedde er
op dat moment geen aandacht aan. Gebruikte de volgende dag weer haar handen niet.
Toen ik die avond thuis kwam van mijn werk, zei mijn man dat hij dacht, dat er iets niet
goed was, omdat hij zag dat zij niet wilde kruipen, toen hij haar op de grond zette.
Zij ging gewoon op haar hielen zitten. Die avond zag ik dat haar arm gezwollen en rood
was. Wij namen haar mee om het te laten controleren en zij had inderdaad haar bovenarm gebroken bij haar schouder. De dokter dacht dat het, gezien het herstel, ongeveer
één tot anderhalve week geleden gebeurd moest zijn. Wij konden ons niet herinneren of
zij gevallen was of zich verwond had. Tenslotte leek het ons het meest waarschijnlijk dat
zij door haar broertje was omgeduwd toen zij geknield zat. 왗

De schrijver wil de volgende deskundigen bedanken voor hun ideeën,
die zijn gebruikt bij het samenstellen van dit hoofdstuk: Susan Hanks,
Barbro Lindberg, Linda Reece, Jan Townsley.
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Hoofdstuk 12

Orthopedie
De voeten
Wat zijn de meest voorkomende problemen,
die we bij de voeten tegenkomen?
Door de slechte bloedsomloop zijn de voeten vaak koud,
blauwrood en klein. Andere voetproblemen bij RS zijn
het resultaat van gebrek aan evenwicht in de spieren.
De meest voorkomende is de spitsvoet, waarbij de voet
naar beneden wijst. Dit wordt veroorzaakt door strakke
of overactieve hielpezen. Ze kan ook een platvoet
hebben, waarbij haar hielen tegen elkaar aan staan en
haar tenen uit elkaar, een V vormend. Of ze kan een
klompvoet hebben, waarbij de tenen naar elkaar wijzen
en een A vormen. Dit komt echter niet zo vaak voor.
Het komt ook voor dat ze op platte voeten loopt, met
de enkels naar binnen geklapt.

Welke invloed heeft ‘lopen op de
tenen’ op het lopen?

Hielpees

Ze loopt op de bal van haar voet, in plaats
van de platte voet zoals gebruikelijk is.
Dit kán het evenwicht verstoren.
In sommige gevallen verbetert het juist het
evenwicht. Wel kan het moeilijk zijn goed
passende schoenen te vinden. Bij het kind
dat niet loopt kunnen contracturen
(blijvende samentrekkingen) het staan in
de staplank bemoeilijken.

Wat kan worden bereikt door het gebruik van spalken?
Als de spieren naar de hielpees overactief zijn, maar niet echt strak, kan een plastic enkel
artrodesekoker helpen om de voet plat te houden. Korte been beugels en spalken worden vaak in
combinatie met fysiotherapie gebruikt om het bewegingsbereik te behouden en de onwillekeurige
bewegingen, die het functioneren verstoren, te beperken. Ze voorkomen ook contracturen
(blijvende samentrekkingen), wat voorkomt als spieren steeds verhoogde spanning hebben.
De spieren worden hierdoor in een korte positie gehouden, wat het bewegen ernstig kan
beperken. De beugel of spalk zorgt ervoor dat een specifieke spiergroep in de gewenste positie
wordt gehouden, waardoor het gewricht optimaal kan worden gebruikt. Als de hielpees strak
staat en de voet niet in een platte positie kan worden gebracht, kan het herhaaldelijk ingipsen of
het operatief verlengen van de hielpees noodzakelijk zijn.

Hoe werken artrodesekokers?
De koker bestaat uit een op maat gemaakte, van plastic gevormde spalk, die in de schoen wordt
gedragen en doorloopt achter de kuit. Het minder uitrekken van spieren bij de enkel kan ook
helpen om spierspanning in de heupen te verminderen, waardoor de stabiliteit bij het zitten
verbetert. Door verandering van positie van de enkel kan het kind op platte voeten staan, waardoor ze steviger en stabieler staat. Het corrigeren van haar voetstand, kan ook de stand van haar
heupen en knieën in staande positie verbeteren, waardoor het lopen makkelijker wordt. Spalken
worden op maat gemaakt en moeten worden aangepast als het kind groeit.

164

12 ORTHOPEDIE

Het Rett handboek

Wat houdt het herhaaldelijk ingipsen in?
Het herhaaldelijk ingipsen wordt soms gedaan om samentrekkingen van de enkel te verminderen.
Voor de voeten van het kind wordt een aantal gipsmodellen aangemeten, die gedurende een
aantal weken de voeten op hun plaats houden. Daarna wordt het gips verwijderd en de voeten
gerekt. Dan worden de voeten opnieuw vastgezet, en later het gips weer verwijderd. Het continu
oprekken door het vastzetten, zorgt ervoor dat, op termijn, gespannen pezen en gewrichten
kunnen ontspannen.

Hoe gaat het herhaaldelijk ingipsen in z’n werk?
Het herhaaldelijk ingipsen houdt in dat de voet, of beide voeten, voor een bepaalde periode
vastgezet worden om op deze wijze de hielpees op de rekken en samentrekkingen te voorkomen
of te vertragen. Het eerste model wordt, indien mogelijk, gemaakt met de voet in een neutrale
(90 graden) stand. Zo niet, dan wordt de voet aan het einde van zijn bereik gezet en dan iets
verder opgerekt. De volgende zettingen zullen de voet elke keer een paar graden naar boven
richten of rekken, om het gewenste resultaat te behalen, een ontspannen hielpees. Elke zetting
kan van vier dagen tot twee weken per keer duren afhankelijk van het advies van uw therapeut of
orthopeed.

Hoe werkt het herhaaldelijk zetten neurologisch gezien?
Het herhaaldelijk zetten verandert de structuur – verlengt spieren. Het werkt omdat de hersenen
de constante feedback ontvangen van een gestrekte hielpees en het meisje het gevoel leert
kennen van het lopen op gecorrigeerde voeten. De hoop is, dat nadat het gips uiteindelijk
verwijderd wordt, het effect drie tot zes maanden duurt, wat lang genoeg is om haar te laten
profiteren van het lopen of therapeutische activiteiten. Als het succesvol is, kan je het hele proces
opnieuw starten en hier voortdurend baat bij hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen van het herhaaldelijk zetten?
De positieve kant van deze behandeling is dat het zetten maar tijdelijk is, het geen chirurgische
ingreep is, en dat de hielpees intact wordt gelaten. Bovendien is het zetten goedkoper en veiliger
dan chirurgie. Een nadeel is, dat het herhaaldelijk zetten geen remedie is en niet in elke situatie
zal werken. Raadpleeg uw arts of fysiotherapeut.
Vanwege de slechte bloedsomloop in haar voeten en benen, moet u extra alert zijn op het voorkomen van drukplekken onder het gips. Extra bescherming aan de binnenkant en het regelmatig
vervangen van het gips zal hierbij helpen.

Kan een operatie hulp bieden?
Orthopedische chirurgie kan zinvol zijn als zich ernstige gewrichtsvervormingen of samentrekkingen hebben ontwikkeld. Een operatie kan het bewegingsbereik vergroten door het losmaken,
verlengen of verplaatsen van de aangetaste spieren. Als de hielpees gespannen is, loopt het kind
op haar tenen. Het bij de enkel verlengen van de hielpees kan haar beter op platte voeten laten
lopen. De hielpees wordt op een dusdanige wijze gesneden, dat deze verlengd kan worden, en in
het gips kan helen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Het los maken van de
kniepees, het verlengen of verplaatsen van de spier rondom de knie kan ook het beter lopen
bevorderen.
Voorafgaand aan een operatie moeten altijd zorgvuldig de risico’s en de voordelen worden afgewogen. Hoewel een operatie de mobiliteit kan verhogen en kan bijdragen tot het voorkomen
van pijnlijke osteoarthritis (gewrichtsontsteking), kunnen er complicaties optreden of het resultaat
van de chirurgische ingreep kan minder zijn. Bespreek de voordelen en de risico’s met de behandelend arts van uw kind.

Hoe zal ze herstellen?
Ze zal of dezelfde dag, of een paar dagen later naar huis mogen, afhankelijk van hoe het met haar
gaat. De voeten moeten twee dagen omhoog en moeten gecontroleerd worden op zwelling.
Afhankelijk van wat ze zelf kan hebben, mag ze er na één of twee weken gewicht op zetten.
Het gips blijft er zes tot acht weken om zitten. Extra aandacht moet worden besteed aan het
voorkomen van wonden ten gevolge van druk.
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Dan wordt er een spalk aangemeten om te voorkomen dat de samentrekking terugkomt. Als zij
binnen één tot twee weken na de operatie wordt aangemoedigd om (in het gips) te lopen, mag
deze tijdelijke immobiliteit haar vermogen om te lopen niet aantasten.

De heupen
Wat is heupinstabiliteit?

Het heupgewricht is een bal in komgewricht
Bij gedeeltelijke ontwrichting (subluxatie, zie rechts)
is de bal verschoven uit de kom

De heup is een ‘bal in kom’ gewricht.
Bij sommige meisjes en vrouwen, zien we dat
door het abnormaal rekken van spieren tijdens
de groei, de bal heel geleidelijk aan uit de kom
wordt getrokken. Als dit gedeeltelijk gebeurt,
spreken we van subluxatio (onvolledige ontwrichting), als dit volledig is van dislocatie.
Dit kan op latere leeftijd pijn veroorzaken.
Dislocatie van de heup kan veroorzaakt worden
door aanhoudende adductie (beweging naar de
middenlijn) van de dij. Dit zien we vooral bij
kinderen die niet lopen.

Hoe kan het worden voorkomen?
Het juist positioneren in een rolstoel of bed kan helpen als de heup adductors (adductor spier die
naar de middenlijn toetrekt) gespannen zijn. Het rekken en spalken, of zelfs het verlengen van de
spieren zodat de heupen de mogelijkheid behouden om weg te trekken of te spreiden kan zinvol
zijn, maar is nog niet bewezen. Voor praktische doeleinden, zijn alertheid en het in een zo vroeg
mogelijk stadium ontdekken, sleutelwoorden.

Hoe wordt instabiliteit van de heup behandeld?
Vroege subluxatio (onvolledige ontwrichting) kan worden behandeld door het verlengen van
spieren. Dit is een relatief simpele procedure. Bij behandeling kan het chirurgisch uitlijnen van het
bot, of osteotomie (doorzagen van het bot), later nodig zijn.

De rug
Scoliose komt vaak voor bij het Rett syndroom.
Bij drie grote onderzoeken bleken driekwart van
alle meisjes met RS scoliose te hebben, hoewel bij
sommigen de verkromming minimaal bleef.
Waarom dit voorkomt is een van de mysteries van
RS. Hopelijk zal dit door verder onderzoek later
beter begrepen worden. We spreken van scoliose
wanneer de ruggenwervels vanuit een bijna
rechte kolomvorm verdraaien tot de vorm van een
wenteltrap. Op röntgenfoto’s zien we dit als een
doorlopende bocht.

Waardoor wordt scoliose veroorzaakt?
De wervelkolom heeft aan beide kanten spieren.
In het algemeen komt scoliose door abnormale
spierspanning of balans. De spieren trekken aan
de ene kant van de wervelkolom anders dan aan
de andere, waardoor de wervelkolom krom wordt
getrokken. Dit afwijkende trekken van de spieren
is waarschijnlijk een reactie op signalen vanuit de
hersenen.

Het verschil in kracht waarmee spieren
aan weerszijden van de rug
trekken kan scoliose veroorzaken
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Wanneer begint scoliose?

ruggenmerg

achteraanzicht

ruggenmerg
zijaanzicht
kraakbeenschijf
wervels

ruggenmerg

bovenaanzicht

Wanneer er verkromming zal ontstaan dan wordt deze meestal tussen de leeftijd van negen en twaalf jaar gesignaleerd.
Enkele meisjes hebben als jonge kinderen al verkrommingen
ontwikkeld, maar op die leeftijd worden ze nog niet snel
erger. Op elke leeftijd moeten meisjes visueel op scoliose
worden gecontroleerd. Vaak kan dit zonder röntgenfoto
gebeuren.

Hoe kan scoliose geconstateerd worden?
Voordat de diagnose scoliose wordt gesteld, kan hierop
gescreend worden door de vorm van de rug te observeren.
Als het kind kan staan, kan dit gedaan worden bij het voorover bukken. Als dit niet mogelijk is, moet ze zittend gecontroleerd worden, van boven naar beneden kijkend. De ribben
en spieren moeten aan weerskanten van de ruggengraat
dezelfde vorm hebben. Als ze aan één kant meer uitsteken
moet er een röntgenfoto gemaakt worden.

Hoe vaak moeten röntgenfoto’s gemaakt worden?
wervels

Wanneer bij bovenstaand onderzoek afwijkingen geconstateerd worden, moeten röntgenfoto’s gemaakt worden.
Als hierbij inderdaad een verkromming wordt gesignaleerd,
moeten er bij jonge meisjes elk jaar röntgenfoto’s gemaakt
worden. Bij snelle groei, of wanneer de verkromming zich
snel ontwikkelt, moeten de röntgenfoto’s elke zes maanden
worden herhaald.

Mijn 31 jarige dochter onderging toen ze in de twintig was, een duidelijke achteruitgang
in de verkromming van haar wervelkolom. Toen ze een tiener was, werd voorgesteld niet
te behandelen, maar slechts te observeren. Nu heeft ze veel ondersteuning nodig om haar
hoofd bij het lopen omhoog te houden en om haar hoofd uit haar bord te houden wanneer ze aan tafel zit te eten. Ze is haar tienerjaren doorgekomen zonder ernstige scoliose,
maar als volwassene hebben zowel scoliose als kyfose (kromming van de wervelkolom naar
voren, bocht naar achteren, bochel) dramatische effecten op haar lichaam. 왗

Wat zijn de effecten van scoliose?
Scoliose kan leiden tot een veranderde balans bij het zitten, wat praktische problemen kan
opleveren. Het verdraaien van de borstkas kan ook leiden tot compressie van de longen.
Dit gaat spelen bij verkrommingen van ongeveer 70 graden en meer. Het is belangrijk om dit te
voorkomen.

Hoe zit het met preventie en behandeling?
Helaas weten we niet hoe we scoliose geheel kunnen voorkomen, maar als het begint kan het wel
behandeld worden. Voor kleine verkrommingen worden bij meisjes die nog in de groei zijn korsetten gebruikt. Bij grotere verkrommingen bij oudere meisjes wordt chirurgie toegepast.
Fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen en chiropractors zijn het niet allemaal met elkaar eens,
hoe scoliose voorkomen of behandeld moet worden. Dit kan erg verwarrend zijn. Elk kind is
anders, waardoor ook elk kind anders op de behandeling reageert. Ondanks intensieve therapie,
vertonen sommige meisjes al op hele jonge leeftijd tekenen van scoliose, terwijl anderen zelfs als
pubers, zonder intensieve therapie, slechts een minimale verkromming vertonen.
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De orthopeed wilde haar een korset geven. Ik was er kapot van. Hoe zou ze mijn knuffels
kunnen voelen? Hoe zou ik haar kunnen dragen? Ze kan nog niet lopen, maar ze kruipt.
Ze zit niet veel in haar rolstoel, alleen bij lange ritten en in de schoolbus. Bij thuiskomst
heb ik een fysiotherapeut gevonden die haar wekelijks ‘rekt’. Het houdt niet de hele
week, maar ik heb de indruk dat ze sterker wordt. 왗

Wanneer wordt een korset gebruikt?
Als het kind nog groeit, en een verkromming van 20 tot 25
graden heeft, moet een korset worden gebruikt. Wanneer de
verkromming veel meer dan 45 graden is, is het niet effectief.
Het korset wordt gegoten, gevoerd en ontworpen om lichte
druk uit te oefenen op de juiste plaatsen om zo de wervelkolom rechter te trekken. Het wordt onder de kleding
gedragen. Het is niet pijnlijk, maar kan zere plekken
veroorzaken als er niet geleidelijk aan gewend wordt of als
het te klein wordt. Afhankelijk van het advies van de arts,
moet het korset 18 tot 23 uur per dag gedragen worden.
Een korset moet regelmatig gecontroleerd worden en indien
nodig vervangen. Als het goed past moet het geen invloed
hebben op de mobiliteit. Vraag om aanpassingen als het niet
goed lijkt te passen.

Hoe effectief is een korset?
plastic korset voor de
Het doel van het dragen van een korset is het vertragen van
behandeling van een
de toename van de verkromming, niet om de rug blijvend
milde scoliose
recht te maken. In de meeste gevallen zal de verkromming
wel verergeren, echter hopelijk minder snel dan anders het
geval zou zijn. Zo kan het kind aan het einde van haar groei
een aanvaardbare verkromming hebben (40 tot 50 graden). Indien mogelijk wordt meestal geadviseerd om met operaties te wachten tot ze bijna uitgegroeid is. In sommige gevallen zal een korset
geen effect hebben omdat de verkromming al te groot is. In dit geval moet een operatie overwogen worden.

Het belangrijkste argument voor het gebruik van een korset lijkt het tijdrekken te zijn.
Aan de andere kant wordt hierdoor de bewegingsvrijheid beperkt, waardoor automatisch
ook de spanning wordt beperkt die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de botten.
Toen Crystal werd geopereerd zei de chirurg dat het erg prettig was om voor de verandering eens een meisje te opereren dat geen korset had gedragen. Hij zei dat hij kon zien
dat haar botten in een goede conditie verkeerden en sterk genoeg waren om de pennen
te houden. 왗
Mijn dochter Julie begon met het dragen van een korset toen ze drie jaar oud was en een
verkromming van 18 graden had. Ze loopt niet en droeg in die tijd geen gewicht. Haar
‘jasje’ ging aan de voorkant open, en oefende veel druk uit op haar maag. Ze kon nog wel
in zithouding worden geplaatst. Zij droeg hem ongeveer acht uur per dag. Om de drie tot
zes maanden liet ik haar ‘jasjes’ aanpassen, en elk jaar werden nieuwe gemaakt. Julie is nu
zeven en heeft een verkromming van 47 graden die stabiel is. Toen zij vijf á zes jaar was
heeft ze een grote sprong gemaakt van 20 naar 40 graden. Het lijkt zich nu te stabiliseren.
We weten dat zij op jonge leeftijd geopereerd zal moeten worden. Het jasje dat zij nu
draagt, sluit op de rug. Het is een flinke klus om hem aan te trekken, maar het vermindert
wel de druk op de maag, waardoor zij minder hoeft over te geven. 왗
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Angela droeg voordat ze geopereerd werd vele jaren een korset. Na haar operatie
wederom voor zes maanden. Het heeft de progressie van de kromming enorm vertraagd. Ze had een kleine vijf graden toen ze vijf was en we hebben de opereatie uit
kunnen stellen tot ze vijftien was. Onze orthopeed vertelde me dat de uitslag van de
meting heel erg afhing van de manier waarop de kromming gemeten. 왗
Heathers korset was aan de achterkant open en we hadden op een gegven moment
problemen met de lengte. We namen het korset mee naar de korsettenmaker en zij
haalden een stuk van de onderkant af zodat het haar bewegingen niet belemmerde. 왗
Melinda kan zichzelf niet goed in evenwicht houden met het korset aan en er
kwamen grote krokodillentranen toen we haar vroegen hoe haar korset zat.
Ze haalden een klein beetje van de randen van de boven- en onderkant af, maar ze
zeiden dat ze er niet teveel af konden halen omdat anders het korset niet effectief
meer was en ze sneller aan een nieuwe toe zou zijn. 왗
We hebben net ontdekt dat Kathryn’s benen verschillend van lengte zijn. De orthopeed is
begonnen met het laten dragen van een verhoging van 1,5 cm aan één schoen. Hij hoopte
dat haar verkromming grotendeels werd veroorzaakt door het kantelen van haar bekken,
wat door het verschil in beenlengte werd veroorzaakt. Met acht jaar oud is haar verkromming binnen tien maanden naar 26 graden gegaan. De arts wil haar hiervoor ‘s nachts een
korset laten dragen. Als binnen vier maanden de verkromming minder is geworden of
gelijk is gebleven, gaan we door met alleen ‘s nachts een korset. Mocht dit niet het geval
zijn, dan moeten we de ‘23 uur per dag route’ gaan volgen. Met haar korset aan, toont de
röntgenfoto een zeer goede correctie en is de verkromming bijna geheel verdwenen
(let wel, dat dit met het korset aan is). 왗
Angie heeft tien jaar geleden een scoliose-operatie ondergaan. Van haar negende tot haar
vijftiende zat ze 23 uur per dag in een korset. Dit was een soort tweedelige plastic schelp,
die samen met haar spalken en experimentele plastic handspalkjes, die haar stereotype
handbewegingen zouden moeten doen verminderen, ervoor zorgden dat we haar plagerig
onze ‘Barbie pop’ noemden. Ik had een hekel aan het korset, omdat we hierdoor niet
meer lekker konden knuffelen, wat juist zo belangrijk is. Hiervoor trokken we het korset
dan maar uit. 왗
Opereren bracht haar verkromming van 72 graden terug naar halverwege de twintig. Haar
gezondheid verbeterde zo sterk dat we het gevoel hadden dat het haar leven heeft gered,
en zeker haar mogelijkheid om te lopen. De chirurg zei dat hij veel minder succes heeft bij
diegenen die een korset hebben gedragen omdat hun botten niet stevig zijn. 왗

Wat draagt ze onder het korset om haar huid te beschermen?
Naadloze hemdjes of shirts die niet kreuken. Kreukels kunnen irritatie veroorzaken. Als deze shirts
niet bij het korset meegeleverd worden, kunnen ze gekocht worden via catalogi of bij gespecialiseerde apotheken.

Hoe gaan de meeste meisjes om met het dragen van een korset?

Het is al heel wat jaartjes geleden dat Heather op zes jarige leeftijd een korset kreeg,
maar ik herinner me nog levendig hoe vreselijk ik het vond dat zij haar balans om te
zitten en de mogelijkheid om als een konijntje door het huis te huppen verloor.
Binnen hele korte tijd leerde zij beide dingen weer doen, met korset en al! 왗

Het Rett handboek

12 ORTHOPEDIE

169

Deze kleine RS meisjes moeten zoveel doorstaan en lijken op de duur het toonbeeld van
veerkracht. Ze zullen wel even moeten wennen, maar zij passen zich heel goed aan.
Ik herinner me dat Jenn zo aan haar korset gewend was, dat zij het in eerste instantie eng
vond zonder! Kinderen passen zich zo goed aan. Het zijn juist wij als ouders, die onszelf
gek maken van bezorgdheid. 왗
Jocelyn was zes toen we haar scoliose met een korset moesten behandelen. Zij droeg het
24 uur per dag en hoewel dit in eerste instantie erg hard en gemeen leek, was zij er vrij
snel aan gewend. Een aantal jaar bleef zij stabiel om daarna plotseling snel achteruit te
gaan. Zij kreeg dan een nieuw korset waarmee zij dan weer een tijdje stabiel bleef. Dit
ging door tot haar dertiende. Haar verkromming sloeg toen op hol en ging binnen een
paar maanden van 55 naar 74 graden. De drie maanden voorafgaand aan haar operatie
heeft zij toen geen korset gedragen, waarbij haar verkromming naar de 100 graden ging.
Operatief is deze toen teruggebracht naar 35 graden. Inmiddels is dat nu vijf jaar stabiel. 왗
Angela heeft haar korset ongeveer vier jaar gedragen. Ze droeg hem niet bij het slapen,
maar bij dutjes van een half uur deden we het korset niet uit. Afgezien van het slapen,
zwemmen, baden, of als ze ziek in bed lag, droeg ze hem constant. Het korset sloot aan
de voorkant, wat het verschonen wel wat lastiger maakte, maar verder was het geen
probleem. Het is belangrijk dat het goed past. 왗

Hoe kan fysiotherapie helpen?
Susan Hanks, gediplomeerd fysiotherapeut, heeft veel ervaring met meisjes met RS. Zij heeft geopperd dat scoliose kan worden veroorzaakt door de abnormale perceptie van de middenlijn,
waardoor de meisjes zijwaarts leunen wat resulteert in het verlies van de rechte houding en het
escaleren van de verkromming van de rug. Zij beveelt het overcorrigeren d.m.v. positioneren aan.
Als een meisje bijvoorbeeld achterover en naar rechts valt, zou ze op een therapie bal gezet
moeten worden waarbij ze naar voren en naar links leunt. Geleidelijk zou ze dan teruggebracht
moeten worden in een rechte houding.

Hoe zit het met chiropractische zorg?
Chiropractors behandelen de wervels van de ruggengraat, de gewrichten en spieren van het
lichaam. Deze behandeling zou de stroom van zenuwimpulsen naar de hersenen verbeteren.
Hierdoor wordt het vermogen van het lichaam om gezondheidsproblemen op te lossen vergroot.
Sommige massagetechnieken en fysiotherapie die tegenwoordig door chiropractors worden toegepast, lijken veel op die van de fysiotherapeuten.

Ik heb een jaar lang, vier dagen per week met Laura een chiropractor bezocht. Hij kon niet
voorkomen dat de scoliose verergerde, maar heeft haar zeker op andere vlakken geholpen. Door verschillende reflexologie technieken kon hij haar stimuleren en sterker maken.
Zij vertoonde flinke verbetering in haar aanvallen, bloedsomloop, spijsvertering, stofwisseling, balans, kracht en gezondheid. Het heeft zelfs haar waarnemingsvermogen en gebruik
van haar armen en benen verbeterd. Gedurende deze tijd begon Laura te groeien van een
tenger meisje van 14 kilo naar wat nu een jongedame van 50 kilo is. Ik geloof sterk dat
deze behandelingen voor haar als een soort onderhoudsbeurt hebben gefungeerd. 왗
Toen zij vijf jaar oud was nam ik Lisa Joy altijd eens per maand mee naar een chiropractor
voor haar scoliose. Hij had een ander, ouder meisje met Rett, geholpen om haar verkromming stabiel te houden en zelfs een graadje of twee te verbeteren. De orthopeed hield
echter vol, dat de stand waarin ze voor hun röntgenfoto zitten , vier graden kan schelen
in de verkromming. Hij wilde haar in een korset zetten. Ik heb ondervonden dat Lisa Joy’s
scoliose de meeste baat heeft bij het wekelijks ‘rekken’ door de fysiotherapeut. Dit heeft
over de afgelopen 3,5 jaar haar verkromming stabiel gehouden en zelfs iets verbeterd. 왗
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Wanneer moet opereren overwogen worden?
Dit verschilt per geval. Als een verkromming echter de 40 tot 50 graden bereikt, is de kans groot
dat deze steeds erger zal worden, ook nadat ze volgroeid is. Dit kan later de eerder genoemde
zit- en longproblemen veroorzaken. Daarom zal, in de meeste gevallen, een verkromming van
40 tot 50 graden operatief behandeld moeten worden. In een onderzoek bleken meisjes die nooit
hadden gelopen, drie keer zoveel kans te hebben een scoliose operatie te moeten ondergaan als
meisjes die wel hadden gelopen.

Ik denk dat het altijd verstandig is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, alvorens
een beslissing te nemen met betrekking tot iets zo ingrijpend als een ruggengraat fusie.
Er is ons nooit verteld dat Sara mogelijk in de toekomst problemen met reuma of pijn zou
hebben. Aan de andere kant, was er ook geen keuze of ze wel of niet geopereerd zou
worden, alleen dat het vroeg of laat zou moeten gebeuren. Helaas ligt de keuze niet zo
makkelijk dat het gaat om pijnbeheersing versus verkromming. Ik denk dat als het hebben
van een kromme ruggengraat de enige complicatie van scoliose zou zijn, we allemaal een
stuk langer zouden nadenken over het al of niet opereren van onze dochters. Ik raad
iedereen die dit overweegt aan, om eerst naar alle opties te kijken, en je van tevoren zo
goed mogelijk te informeren. Het is ongeveer zeven jaar geleden dat Sara haar eerste
ruggengraat fusie kreeg (later is de fusie verlengd en aan haar bekken bevestigd) en wij
hebben helemaal geen problemen gehad. De groei van Sara’s romp is inderdaad gestopt,
maar haar benen zijn nog doorgegroeid. Al met al, en na het doorstaan van vele knelpunten en hete plakkerige dagen met een korset denk ik dat ik kan stellen dat we het
weer zouden doen. 왗
Heather had een ‘S’ verkromming die 67 graden had bereikt voordat ze een succesvolle
ruggengraat fusie kreeg, die haar verkromming terugbracht naar 12 graden, waarop het
de afgelopen vijf jaar is blijven staan. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met
opereren, omdat ernstige scoliose het hart en de longen belast, wat dan heel gevaarlijk
wordt. 왗
We hebben, in aanvulling op de fysiotherapie, al het mogelijke gedaan om de progressie
van haar verkromming te veranderen, van chiropractische aanpassingen tot wekelijkse
massage therapie. Ik weet zeker dat al deze behandelingen wel iets geholpen hebben,
maar uiteindelijk heeft het niets veranderd aan het feit dat opereren onvermijdelijk was.
Toen het zover was hebben we het feit geaccepteerd, dat we alles wat mogelijk was
hebben gedaan om het te vermijden, maar dat het toch moest gebeuren. Ten tijde van
haar operatie had zij een verkromming van 100 graden en deze is teruggebracht naar
35 graden. Er waren geen complicaties, en zij kon acht dagen na de ingreep naar huis. 왗

Welke invloed heeft een operatie op de kwaliteit van haar leven?
Chirurgisch ingrijpen zal haar rechter maken en haar zitproblemen merkbaar verminderen.
Mogelijk zal zij hierdoor een hand kunnen gaan gebruiken die zij voorheen nodig had om zichzelf overeind te houden. De operatie zal ook de druk op de longen wegnemen, die voor kan
komen bij de ernstigere verkrommingen. Als ze in een rolstoel zit, zal deze waarschijnlijk voor
vertrek uit het ziekenhuis moeten worden aangepast… ze zal langer zijn!

Wat houdt een scoliose operatie in?
De ruggengraat wordt rechter gemaakt door gebruik te maken van roestvrijstalen- of titanium
pennen. Langs het hele gebied wordt bot geënt zodat het dichtgroeit en er geen verdere verkromming zal plaatsvinden. De pennen worden meestal gedeeltelijk met bot bedekt, en kunnen voor
altijd in het lichaam blijven. De pennen zullen geen problemen veroorzaken, tenzij de patiënt erg
mager is.
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In hoeverre kan de verkromming gecorrigeerd worden?
pennen

beengruis

Het corrigeren van de kromming van de rug doormiddel
van roestvrij stalen pennen en beengruis (beengreffen)

Dit is afhankelijk van de mate
van verkromming, leeftijd van
het kind, en de stijfheid van de
ruggengraat. Meestal kan een
correctie van 40 á 60 procent
bereikt worden. Alles wat hier
binnen valt is aanvaardbaar, omdat
zoals al eerder gesteld is, het doel
is om verergering te voorkomen.
Het te recht maken van de
verkromming brengt het risico met
zich mee van het overstrekken van
de ruggengraat. De chirurg zal
hierom niet proberen de verkromming helemaal recht te maken.
Dit is niet noodzakelijk.

Geeft narcose problemen bij een kind met aanvallen en ademhalingsproblemen?
Narcose geeft geen problemen, omdat aanvallen onder narcose beheerst kunnen worden.
De periode na de operatie zou echter problemen kunnen geven. Het is daarom belangrijk dat de
aanvallen voor de operatie zo goed mogelijk onder controle zijn. De uitslagen van het bloedonderzoek waarbij het niveau van de medicatie voor deze aanvallen gemeten wordt, moeten binnen
bepaalde marges liggen alvorens er geopereerd wordt. In aanvulling hierop, moet onmiddellijk na
de ingreep de juiste medicatie worden toegediend. Ook is het belangrijk dat zij voor de operatie
zo goed mogelijk gevoed is.

Heather, 20, heeft ongeveer vijf jaar geleden een scoliose operatie ondergaan, waarbij
over de hele lengte van haar rug aan beide zijden van haar ruggengraat pennen zijn
aangebracht. Zij had een ernstige verkromming, van ongeveer 69 graden. De artsen
maakten zich zorgen om haar hyperventilatie en apnea en hoe dit haar ademhaling zou
beïnvloeden. Ze hebben bij Heather iets nieuws geprobeerd, waarbij ze voor de narcose
morphine kreeg toegediend, om zo de zwaarte van de benodigde narcose te verlagen.
Dit was bij haar zo succesvol, dat ze dit als methode zijn gaan gebruiken bij andere kinderen die een verhoogd risico hadden. 왗

Wat mogen we meteen na de operatie verwachten?
De eerste dag na de operatie zal ze nog wat suf zijn. Op de derde of vierde dag zal ze zich beter
voelen en goed eten. Het kan noodzakelijk zijn om een bloedtransfusie te geven, maar dit kan
eigen bloed zijn, mits vooraf gedoneerd, of van een familielid. Het ziekenhuisverblijf duurt zes tot
tien dagen. Mogelijke complicaties zijn bijv. infectie (één á twéé procent risico), wat zich meestal
binnen de eerste twee weken na de operatie openbaart, waardoor schoonmaken van de infectie
nodig kan zijn. Bij maximaal vijf procent verschuiven de pennen. Operatief herstellen kan noodzakelijk zijn. Het meest ernstige risico, maar ook het minst voorkomende, is beschadigingen van de
zenuwen. Dit komt bij minder dan één op de 500 patiënten voor. Dit kan variëren van gevoelloosheid tot slapte van een of beide benen. Wanneer dit optreedt kan het gedeeltelijk of volledig
hersteld worden. Pseudo-jicht, of het niet fuseren van het bot op een niveau komt in ongeveer één
procent van de gevallen voor, waardoor bottransplantatie nodig kan zijn.

Na tien dagen in het ziekenhuisbed trokken ze bij Angie een postoperatief korset aan en
lieten haar voorzichtig met haar benen uit het bed bungelen. Drie verpleegsters, een
therapeut, mijn beste vriend en een diaken van onze kerk waren er ook bij. 왘
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De artsen zeiden dat ze licht in haar hoofd zou zijn en beter nog niet kon staan. Angie
greep mijn handen, stond op en nam de benen uit die ziekenhuiskamer (met mij er achteraan) en ging zo de gang uit. Ze had haast om er weg te komen! Op dat moment dachten
we dat we een wonder aanschouwden. 왗
Angela had een recept voor Tylenol met codeïne toen ze uit het ziekenhuis thuis kwam,
maar ze had er maar heel weinig van nodig en deed het prima met de reguliere Tylenol.
Binnen vier weken zat ze weer op school. Het duurde ongeveer zes maanden voordat ze
volledig hersteld was van haar operatie. 왗
Jocelyn deed het heel goed na de operatie. De volgende dag zat ze al rechtop, en een
paar dagen later kon ze op haar benen staan en er gewicht op zetten, terwijl ze nog nooit
heeft gelopen. 왗
Ik probeerde wanhopig om Ashley’s operatie uit te stellen tot ze wat ouder werd en
verder gegroeid zou zijn. Haar verkromming groeide echter binnen drie maanden van
55 graden tot 83 graden. Ze was toen ongeveer 13, en droeg 24 uur per dag een korset.
We werden gedwongen om te laten opereren en hebben er nog nooit spijt van gehad.
De chirurg kon de verkromming niet verder terugbrengen dan naar 50 graden. Eigenlijk
hadden we eerder moeten laten opereren. Ashley heeft tijdens of na de operatie geen
problemen gehad. In tegenstelling tot de meeste RS meisjes is Ashley erg gevoelig voor
pijn, dus moest zij lange tijd medicijnen gebruiken. Afgezien van dit ging alles prima. 왗
Bij Laura werd een verkromming van 80 graden gecorrigeerd naar 30 graden. Geen spijt!
Hier volgen enkele ideeën: Versieringen voor na de operatie. Laura is gek op de gekleurde
metallic linten met sterren en zo die je bij cadeauverpakkingen vindt. Ik kon dit van het
plafond naar beneden laten hangen. Is er een speciale pyjama die opengemaakt
(of geknipt) kan worden langs de rug? Zet hier mooie lintjes aan als sluiting. Als ze na de
operatie erg veel ongemak heeft en niet verschoven wil worden, doe haar dan een
dubbele luier om. Een kleinere luier binnenin een grotere doet het prima. Maak gaatjes
in de buitenste beschermlaag van de binnenste luier, zodat wanneer deze verzadigt raakt,
hij doorlekt naar de buitenste. Een ander idee, is wat wij een ‘bad tas’ noemen. Neem een
middelgrote schone vuilniszak waar je een aantal washandjes in doet. Voeg genoeg water
toe om de washandjes te doordrenken en een aantal druppels vloeibare anti-bacteriele
zeep. Warm dit in de magnetron op. Je kunt ze gebruiken om je mee te wassen en het
hoeft niet afgespoeld te worden. Voordeel is dat het warm blijft totdat je klaar bent om
ze te gebruiken. Werkt ook goed voor mama’s en papa’s die niet weg kunnen om te
douchen. Houd een schriftje bij de hand. Noteer opmerkingen en adviezen van de arts.
Noteer ook alle vragen die je hebt. Soms zit je net aan het begin van de ronde, of
omgekeerd. Artsen vergeten soms wat ze moesten onthouden!. 왗

Wanneer mag ze er weer gewicht op zetten?
Wanneer je er weer gewicht op mag zetten, is afhankelijk van de kwaliteit van het bot en zijn
vermogen om de pennen steun te bieden. Meestal is deze zodanig dat staan binnen vier tot zes
dagen toegestaan is. In sommige gevallen is een korset nodig en wordt dit rond deze tijd aangebracht. Meestal is het energie peil binnen zes tot acht weken terug op het normale niveau. Het is
voor het kind het beste om het eerste half jaar botsingen of geforceerd bukken te vermijden.

Wat zijn de voor en nadelen van een scoliose operatie?

Het nadeel van de operatie is dat zij haar ruggengraat niet meer kan roteren, dit maakte
het voor de operatie mogelijk om met gemak in bed om te draaien. Nu moet ze, ondanks
het feit dat ze kan lopen, ‘s nachts in bed omgedraaid worden. 왘
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Een voordeel is dat ze gezond is en in haar hele leven nog geen kritiek moment heeft
gehad – geen longontsteking – en haar hart en longen nu geen last kunnen hebben van
een kromme ruggengraat. Zij houdt bij het lopen liever iemands hand vast, maar als ze
dan iets wil doen, zoals bijv. zitten, laat ze los en loopt ze naar haar stoel.
Een scoliose operatie is een zeer zware ingreep, maar als deze noodzakelijk is, zal het
schade aan hart en longen voorkomen. Het is het beste om deze operatie uit te voeren
als de patiënt sterk genoeg is om de operatie goed te doorstaan. Ik weet dat het beangstigend is en ik hoop dat Heather nooit meer zoiets hoeft door te maken. Toch ben ik blij
dat we het toen hebben laten doen. De operatie was een compleet succes, met een correctie naar 12 graden. Heather is na de operatie aangekomen en ging ook menstrueren, wat
na operaties veel voorkomt. Voor haar is het goed geweest. 왗
Wij hadden de operatie uitgesteld vanwege de pijn en het feit dat Meg niet eerder een
grote operatie had ondergaan. Nu heb ik spijt dat we zo lang gewacht hebben. We hebben geprobeerd om haar in een korset te zetten, maar Meg kon hier totaal niet tegen.
Ze kreeg het heel warm en het zat niet lekker. Ze werd er zo ongelukkig van. Ze kreeg
ook regelmatig fysiotherapie, wat de scoliose niet kon afremmen. Meg is nu inmiddels
heel goed hersteld, zonder complicaties. Het enige nadeel is dat ze minder goed loopt, en
minder flexibel is, maar door de scoliose ging het lopen toch al moeizamer. Iedereen is
verschillend en elk geval is weer anders. Gelukkig is Meg een stevige, gezonde meid, zodat
de operatie voor haar niet zoveel risico’s met zich meebracht. 왗

Welke vragen moeten we van tevoren stellen?
Besluiten of er al of niet geopereerd wordt, is waarschijnlijk een zeer moeilijke keuze. Hoe meer u
weet over wat er gaat gebeuren, hoe beter voorbereid u bent, en hoe beter u zich voelt bij de
beslissing. Vraag welke operatie techniek er gebruikt zal worden, en hoe het gedaan wordt.
Vraag wat de postoperatieve zorg inhoudt (hoe lang in bed, of en wanneer een postoperatief korset wordt aangemeten, wanneer er weer gewicht op kan worden gezet). Vraag advies betreffende
technieken om haar na de operatie te voeden, naar het toilet te brengen en te baden. Als de
chirurg niet bekend is met RS, zorg dan voor documentatie m.b.t. dit onderwerp. Praat met andere
ouders die hier ervaring mee hebben. Het is waarschijnlijk het beste als iemand in het ziekenhuis
bij haar kan blijven, om haar op haar gemak te stellen en voor haar veiligheid. Ook kan hij/zij haar
non verbale boodschappen beter interpreteren. Tref voorbereidingen voor de postoperatieve
periode, als zij weer thuis is en u zelf weinig energie zult hebben. Probeer hulp te krijgen voor het
tillen, baden en de verpleging in het algemeen.

Wat is kyfose?
Kyfose is een ruggengraat verkromming, die vanaf de zijkant zichtbaar is, vaak ook wel ‘bochel’
genoemd. In lichte mate (tot 45 graden) is kyfose normaal en bij iedereen aanwezig als onderdeel
van de normale kromming van de wervelkolom. Hoewel kyfose bij RS vaak voorkomt, neemt het
meestal geen ernstige vormen aan. Kyfose is medisch gezien minder ernstig dan scoliose. Het
vormt geen risico voor de longen en geeft geen problemen in de balans bij het zitten. Bij ernstige
gevallen kan het wel ongemak geven.

Hoe wordt kyfose behandeld?
Kyfose wordt behandeld d.m.v. een korset, net als bij scoliose. Indicatie hiervoor is een verkromming van meer dan 50 tot 70 graden, bij een kind dat nog in de groei is. Nogmaals, dit komt bij
kinderen met RS minder vaak voor dan scoliose en is meestal eerder een cosmetisch dan een
functioneel probleem, omdat het geen longproblemen geeft. Bij verkrommingen van 80 tot
90 graden of meer, waarbij ongemakken optreden, kan operatief ingrijpen geadviseerd worden.
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Mary is 37 en heeft ‘functionele kyfose’, wat inhoudt dat zij eruit getrokken kan worden
naar een goede houding, en dat het niet zichtbaar is als zij op bed ligt. Blijkbaar gebruikt
zij het bij het lopen om haar zwaartepunt te vinden. Soms loopt ze met haar hoofd naar
beneden, maar als iemand haar erop wijst, of als er mensen om haar heen zijn, tilt zij haar
hoofd op. Een tijdje geleden merkte ik dat haar nek wat stijf werd. De fysiotherapeut en
het overige personeel doen nu speciale oefeningen. We zien echt vooruitgang. 왗

Hoe kunnen therapieën ondersteuning bieden bij orthopedische problemen?
Scoliose of kyfose kan door oefeningen niet voorkomen of behandeld worden. Ze kan echter wel,
in het korset, oefeningen doen. Rekoefeningen kunnen helpen om samentrekkingen te verminderen. Dit moet rustig gedaan worden, gedurende 30 tot 60 seconden per ‘rekking’, zonder hier plotselinge bewegingen of veel kracht bij te gebruiken. Een onderzoek waarbij gekeken is naar interventie strategieën bij meer dan honderd meisjes met RS, concludeerde dat, hoewel fysiotherapie
effectiever leek dan het dragen van een korset, geen van de verschillende niet chirurgische methoden, waaronder fysiotherapie, dragen van een korset, in het gips zetten en combinaties hiervan,
de progressie van scoliose stop kon zetten. Fysiotherapie kan helpen om de verkromming flexibel
te houden, zodat betere correctie resultaten kunnen worden behaald, waarbij de kans op overstrekken van de ruggengraat minder is. Operatief ingrijpen blijkt de meest effectieve methode te
zijn om verkromming van de ruggengraat te verminderen en te stoppen. Het is mogelijk dat het
gebruik van een korset minder effectief is door verminderde spierspanning en balans, veroorzaakt
door langdurig gebruik. Het kan daarom lonend zijn om een intensief fysiotherapie programma te
combineren met het dragen van een korset tijdens rustperioden. Dit onderzoek toonde ook aan
dat bij meisjes waarbij de motoriek beter was, scoliose en chirurgische ingrepen minder vaak voorkwamen. Hoewel het erop lijkt dat niet chirurgische ingrepen geen invloed hebben op de uiteindelijke voortgang van scoliose, vraagt de duidelijke samenhang tussen de grove motorische vaardigheden en scoliose juist om een doorlopend intensief fysiotherapie programma. Dit programma
zou op jonge leeftijd moeten beginnen en gericht zijn op het ontwikkelen en behouden van grove
motorische vaardigheden.

De auteur wil de volgende professionals bedanken voor hun inbreng in dit hoofdstuk:
Susan Hanks, Linda Reece, Paul Sponseller en Jan Townsley.
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Hoofdstuk 13

Behandelingsmogelijkheden
De motorische ontwikkeling bij RS is bijna altijd vertraagd,
maar de mate waarin kan nogal verschillen. Sommige meisjes
zullen nooit zelfstandig kunnen zitten of staan terwijl anderen staan en lopen op de normale leeftijd. Zij lopen meestal
met een ‘brede basis’, onzeker en asymetrisch. Specifieke
motorische problemen waar aan gewerkt moet worden zijn
hypotonie, ataxie, motorische apraxie, het verlies van overgangsbewegingen, spasticiteit, scoliose en/of kyfose, het verlies van de mogelijkheid tot voortbewegen en het gebruik
van de handfuncties, vergroeiingen van de voeten en een
verstoorde ruimtelijke oriëntatie. (Slechte mondmotoriek en
de problemen met eten zullen worden besproken in het
hoofdstuk voeding. Spraak en communicatie worden behandeld in het hoofdstuk communicatie.)
De aanpak en de behandeling van motorische problemen in
RS omvat veel disciplines waaronder fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, muziektherapie, hydrotherapie en hippotherapie (paardrijden). Elke aanpak gebruikt combinaties van
verschillende therapieën met als doel vaardigheden te
behouden, te verbeteren of te maximaliseren. Weliswaar
kunnen deze therapieën RS niet genezen maar zij kunnen
wel vaardigheden behouden of verbeteren, vergroeiingen voorkomen en helpen tot een beter
contact met de omgeving. Belangrijk blijft te onthouden dat terwijl de meisjes met RS veel overeenkomsten vertonen, hun problemen en reacties op behandeling dramatisch kunnen verschillen.

Ik verlang terug naar de tijd toen FT en ET andere dingen betekenden dan nu, toen
spalken gebruikt werden bij een gebroken been, en handen wassen iets was wat aan het
aanrecht gebeurde. Het lijkt erop dat onze levens lange tijd werden gevuld met de
formaliteiten van zoveel verschillende therapieën. Er was een constant gevoel van urgentie om maar de juiste dingen te vinden die haar weer zouden kunnen ‘repareren’. Na een
tijd leerden we dat ze helemaal niet gerepareerd hoefde te worden. Ze hoefde alleen op
haar best te zijn. Over de jaren heen heeft een opeenvolging van geweldige therapeuten
veel toegevoegd aan haar kwaliteit van leven. 왗
Niet zo zeer de soort therapie is het belangrijkst; het is de voortdurende aandacht voor
stimulatie, het uitproberen van verschillende benaderingen die zich allemaal richten op
hetzelfde doel. Er is tijdens het ouder worden een natuurlijke ontwikkeling in de meisjes
aanwezig, we moeten zo te zeggen met het getij meegaan. Overstimuleren zal niet helpen. Ik heb stilaan moeten leren geduldig te zijn en te accepteren dat veranderingen
langzaam komen. Het was een harde les voor mij want ik ben een van ‘s werelds ongeduldigste personen, altijd bezig met het resultaat van wat ik doe. Dit kind heeft me geleerd
geduld te hebben en vreugde over de dingen die ze presteert en die in de ‘normale’
wereld niets tot weinig betekenen. We waren euforisch toen ze voor het eerst haar glas
zelf vulde aan de kraan! Toch is het vaak moeilijk door te gaan met al de activiteiten en
de pogingen haar bepaalde dingen te leren wanneer ze zo vaak niet reageert. Wat me
aan de gang heeft gehouden is de gedachte aan Karina als drie- en vierjarige en het heel
andere meisje dat ze nu is. 왗
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Wat elke therapeut moet weten.
Het meisje met RS lijkt vaak niet meegaand en ongeïnteresseerd. Ze weet vaak heel goed wat ze
wil doen maar ze is er gewoonweg niet toe in staat vanwege haar ernstige apraxie. Ze weet wat
ze wil zeggen maar ze kan het niet zeggen. Als ze de juiste ondersteuning en aanmoediging krijgt
kan ze actief kiezen. Controle hebben over wat ze doet is een krachtige motivatie die kan leiden
tot grotere samenwerking en succes. De therapeut moet proberen haar aandacht te trekken en
emotioneel contact te onderhouden tijdens de therapiesessie. Als ze teveel druk voelt zal ze zich
terugtrekken en zal het succes van de therapie beperkt zijn. Verbale input van de therapeut is van
vitaal belang en kan haar motoriek ondersteunen. Spreek haar niet neerbuigend aan.

Na, tot op heden, ongeveer tien van haar twaalf jaar in therapie geweest te zijn, elke
week van die jaren, vele dagen per week, kan ik heel goed begrijpen waarom Lyndie de
therapeute soms een moeilijke tijd bezorgt. Ze toont veel meer geduld en doorzettingsvermogen dan ik zou doen in dezelfde situatie. Zoals wij allemaal heeft ze er de meeste
waardering voor als ze met respect wordt behandeld en zal ze dan hard haar best doen
om naar haar beste kunnen mee te werken. 왗

Behandelingsaspecten
Therapeuten en ouders moeten realistisch zijn over de
behandelingsdoelen, maar niet de hoop opgeven. Te vaak
worden doelen gebaseerd op verouderde literatuur waarin RS wordt beschreven als een degeneratieve ziekte.
We weten inmiddels dat RS dat niet is en dat de meisjes
gedurende hun hele leven in staat blijven te leren en zich
vaardigheden eigen te maken. RS wordt niet langer
gezien als een aandoening met een progressieve neergaande ontwikkeling. Therapieën zijn essentieel voor de
ontwikkeling en behoud van vaardigheden.
We weten dat de grootste handicap voor het meisje met
RS haar fysieke beperkingen zijn. Deze overschaduwen
vaak haar mogelijkheid om haar begrip te tonen.
Het meisje met RS begrijpt vaak veel meer dan men kan
merken. Ze kan veel meer informatie ontvangen dan dat
ze kan uiten. Recent werden meisjes en vrouwen met RS
nog geklassificeerd als verstandelijk gehandicapt met weinig of geen mogelijkheid tot verbetering. Onze intuïtie
zei ons altijd al dat ze veel begreep. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft dit gevoel onderstreept.

Katie’s cognitieve vaardigheden zijn nogal goed. Maar ik kan de therapeuten en onderwijzers er maar niet van doordringen dat ze behoefte heeft om te communiceren. Ze willen
niet met zoiets kleins beginnen als beeldcommunicatie. Ik zie zoveel meisjes het zo snel
oppikken. Ik geloof dat veel van Katie’s opstandige buien zouden verdwijnen als zij een
mogelijkheid tot communicatie had. 왗

Bij veel aandoeningen is het mogelijk iets ‘aan te leren’ door veel herhaling van bepaalde
activiteiten. Bij RS zal ongeacht de hoeveelheid herhaling de handfunctie niet volledig hersteld
kunnen worden. Het is niet een kwestie van iets leren, maar van het tot stand laten komen van
de juiste verbindingen in de hersenen die een bepaalde beweging mogelijk maken. Het aanbieden
van gevarieerde activiteiten kunnen verveling verkleinen en de motivatie vergroten. Het is hierbij
belangrijk te zich te realiseren dat RS meisjes en vrouwen een ernstige vertraging in de verwerking
van informatie ondervinden.
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Apraxie maakt het voor haar onmogelijk tegelijkertijd te denken en te ‘doen’. Ze functioneert
vaak veel beter als ze instinctief reageert zonder de beweging of actie te hoeven doordenken
in haar hoofd. Zij zal meer tijd nodig hebben om te reageren, heb geduld met haar pogingen
daartoe.
Positieve en motiverende activiteiten die tot haar gevoel spreken werken het beste. Heb geduld.
Het geven van verbale aanwijzingen die haar dwingen te denken voordat ze handelt kunnen haar
mogelijkheid daartoe beperken. Omdat ze maar één zintuiglijk kanaal per keer kan gebruiken zijn
bijvoorbeeld voelen en tegelijkertijd ergens naar kijken net zo moeilijk als het doen van wiskunde
en gymnastiek tegelijkertijd. Het kiezen van één impressie per keer kan haar mogelijkheid tot
concentratie aanzienlijk vergroten.
Therapeuten moeten weten dat ze veel van de gedragingen bij RS, in het bijzonder de handbewegingen en ademhalingsonregelmatigheden niet onder haar controle heeft. Deze worden niet door
haar ‘gedaan’ maar ‘overkomen’ haar. Zij is net zo min in staat met haar wil de handbewegingen,
het tandenknarsen of het hyperventileren te stoppen als wij het kloppen van ons hart. Deze gedragingen kunnen verergeren als zij gespannen raakt door bijvoorbeeld de druk om iets te doen.
In plaats van dingen van haar te verlangen moeten wij proberen door een positieve aanpak en het
gebruik van sterk motiverend materiaal tijdelijk de ernstige apraxie te overwinnen en zo wel tot
resultaat te komen. Dit is een van de redenen waarom zij wel in staat is stukjes voedsel op te
pakken maar geen andere voorwerpen en waarom ze bijvoorbeeld wel aan haar neus kan krabben
of in haar ogen kan wrijven als die jeuken of pijn doen.

Katie hyperventileert als ze gestresst is, haar ademhaling wordt zwaarder als er teveel van
haar wordt gevraagd. Ik heb gevoeld dat als er iets van haar wordt verlangd zij weet wat
ze moet doen, maar dat ze op dat moment bijvoorbeeld haar hand niet kan bewegen
omdat ze weet dat er iets van haar verwacht wordt. 왗

Wat is het MOVE programma?
De filosofie en het uitgangspunt van het MOVE programma is: ‘Sommige dingen moeten eerst
geloofd worden voordat ze gezien kunnen worden,’ en gebaseerd op het idee dat alle kinderen
beter kunnen worden in hun motorische vaardigheden. Het doel van het programma is om vroeg
te starten met behandelen om zo te proberen de slechte houding en positionering die bij scoliose
hoort te voorkomen. In dit programma zit of staat elk kind rechtop ongeacht de handicap. Deze
rechtop positie maakt het mogelijk voor de heupen en het onderlichaam zich te strekken, het
bovenlichaam een normale positie in te nemen, het middenrif zich te verlagen, de longen zich uit
te zetten en de ingewanden en organen op hun plaats te blijven. Dit alles draagt bij tot een groter
welbevinden.

Ik geloof in het MOVE programma omdat het leerplan beschikbaar is voor iedereen.
Het mooie ervan is dat het niet gedaan hoeft te worden door een speciale leraar. Toen
onze dochter voor het eerst naar school ging werd het MOVE programma gegeven door
de gewone leraar en assistenten. Er kwam een MOVE mentor langs om te helpen wanneer
dat nodig was. Het programma zit zo logisch in elkaar en het leerplan is precies en
gemakkelijk voor iedereen te begrijpen. Het kan uitgevoerd worden terwijl een kind op
een computer werkt of andere dingen doet uit een IEP (Individueel Educatie Programma).
Wij hebben bijvoorbeeld Move toegepast tijdens het werken in de klas. We hebben Lani
een walker gegeven die ze kan gebruiken tijdens de pauzes zodat ze onafhankelijk van
volwassenen kon spelen met klasgenootjes. De kinderen hadden besloten dat ze haar
football wilden leren en ze ontwikkelden hun eigen methode om haar dat te leren.
Ze kreeg het MOVE programma, interactie met klasgenoten, en bezigheidstherapie
(ze werd aangemoedigd om de bal vast te houden), en plezier allemaal terzelfder tijd. 왗
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De MOVE leiding is heel positief in het ontdekken van de mogelijkheden van de kinderen
en die vervolgens uit te bouwen. Hoewel niet alle kinderen als resultaat zullen hebben dat
ze zelfstandig kunnen lopen, ben ik er vast van overtuigd dat tenminste hun gezondheid
aanzienlijk verbetert zolang ze aangespoord worden rechtop te zijn. De ademhalingsproblemen van onze dochter stopten toen wij haar rechtop hadden, en al het andere werd
alleen maar beter daarna. Lani leerde zitten, staan en lopen. De mensen die haar zes jaar
geleden zagen, voordat ze meedeed aan MOVE zijn verbaasd te zien hoe goed ze er nu
uitziet. Voor MOVE was haar lichaam zo zwak, was ze ziekelijk en had altijd anti-biotica.
Nu zijn haar billen en benen mooi gevuld en blijft haar uithoudingsvermogen groeien. 왗

Fysiotherapie
De doelen van fysiotherapie zijn gericht op het behouden en uitbreiden van de motorische vaardigheden, het ontwikkelen of behouden van transfervaardigheden, het voorkomen of verminderen van vergroeiingen, het verzachten van ongemak en irritaties en het verbeteren van de zelfstandigheid. De fysiotherapeut kan loop- en zitpatronen beoordelen en verbeteren, en de ontwikkeling in de tijd vaststellen. De manier van aanpak is afhankelijk van de Rett-fase waarin het meisje zich bevindt. Een fysiotherapie programma moet voor elk meisje individueel worden vastgesteld.
Fase 1 wordt meestal niet opgemerkt. Veel meisjes ervaren een toename van motorische vaardigheid vóór de afname van de handfunctie; speelvaardigheden en communicatie komt op gang.
Andere meisjes zijn vertraagd in het bereiken van de motorische mijlpalen. Het is belangrijk direct
te beginnen met een fysiotherapie programma dat gericht is op zelfstandig zitten, staan en lopen
zodra hiermee problemen worden bemerkt.
Fase 2 wordt gekenmerkt door het verlies van verworven vaardigheden. Dit verlies kan optreden in
een korte tijd maar kan zich ook geleidelijk aan voltrekken. De grove motoriek blijft aanzienlijk
beter dan de fijne motoriek. Het begin van fysieke problemen zoals lopen op de tenen of scoliose
kan worden waargenomen. Een nadruk zou gelegd moeten worden op een verscheidenheid van
bewegen en voortbewegen. Als ze erg veel last heeft van het naar binnen buigen van de enkels,
dan zijn inlegzooltjes of enkelortheses aan te raden. Het gebruik van ondersteunende loopmiddelen is soms moeilijk omdat er een gebrek aan handfunctie is. Soms kan het gebruik van
arm/hand/elleboogspalkjes helpen de stereotiepe handbewegingen te verminderen en het functioneel gebruik van de handen te verbeteren. In dit stadium krijgen haar bewegingen een atactisch
karakter gekenmerkt door het gebrek aan balans en trekkende trillingen. Ze is vaak erg apractisch
en bang voor bewegingen die niet door haar zelf worden geïnitieerd. Er moet veel aandacht
gegeven worden aan het op haar gemak stellen terwijl men vertelt hoe men haar gaat bewegen.
Ze heeft problemen met de waarneming van diepte en is vaak bang de trap af te lopen of te lopen
van de ene naar de andere vloerstructuur, zoals bijvoorbeeld van tegels naar tapijt. Ze kan altijd
bang blijven voor bewegen, maar als je haar begrijpt ben je al een heel eind op weg haar meer
op haar gemak te stellen. Haar constante handbewegingen maken het moeilijk deze te gebruiken
voor ondersteuning en bescherming. Geef haar de mogelijkheden deze te gebruiken.
In fase 3 kunnen vergroeiingen en verkortingen van de spieren ontstaan. Kyfose en scoliose kunnen zich duidelijker manifesteren. Het zitmateriaal moet worden aangepast voor houdingscorrectie en comfort. Het is mogelijk dat ze blijft lopen en voor de rest van haar leven in fase 3 blijft.
Als ze niet kan lopen zijn effectieve hulpmiddelen noodzakelijk voor tillen en verplaatsen.
Fase 4 wordt gekenmerkt door het verlies van mobiliteit. Het is mogelijk dat ze mee blijft werken
tijdens ondersteunde transfers (van bed naar stoel, enz.). Scoliose en spierverkortingen kunnen
ernstiger worden bij het verlies aan mobiliteit. Zeer waarschijnlijk zal ze last krijgen van problemen in de bloedsomloop, met name in handen en voeten, die koud, blauwig en gezwollen kunnen
worden. Problemen met eten kunnen groter worden als kauwen en slikken moeilijker gaan. In dit
stadium zou de therapie gericht moeten zijn op de mogelijkheid tot het maken van een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan bewegingen.
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Het behouden van transfervaardigheden, een goede houding en correct tillen en de evaluatie van
het zitmateriaal dat individueel moet worden aangepast voor een goede houding en comfort.
Sommige meisjes komen nooit in fase 4.

Doelen van fysiotherapie
Fysiotherapie wordt gebruikt om:
Apraxie te verminderen.
Het gebruik van de handen bij de mobiliteit te vergroten.
Betere evenwichtsreflexen te ontwikkelen.
Betere coördinatie en evenwicht te ontwikkelen.
Ataxie te verminderen.
Het bewust zijn van het eigen lichaam te bevorderen.
De scoliose positief te beïnvloeden.
De gewrichten een groter bewegingsbereik te geven.
Spierpijn te verminderen.
Het behouden en verbeteren van de mobiliteit.
Spasticiteit tegen te gaan.
De beschermende reflexen te verbeteren.

-

De therapeut moet de bewegingspatronen nauwkeurig evalueren om eventuele obstakels voor
haar motoriek te kunnen bepalen. Deze patronen kunnen worden aangepast met behulp van een
therapiebal, het faciliteren van beweging, het verminderen van spierspanning en het uitlokken van
evenwichtscorrecties. Er moet rekening gehouden worden met wat het meisje tolereert vanuit de
gedachte dat zij het bewegen of manipuleren waarschijnlijk zal tegenwerken. Scoliose en kyfose
beginnen vaak met problemen met de spierspanning, die veroorzaakt worden doordat zij niet in
staat is de plaats van haar lichaam in de ruimte goed te bepalen (oriëntatie in de ruimte).
Spierspanningveranderende activiteiten, actieve oefeningen en een reeks van passieve bewegingsoefeningen helpen hier. Het behouden van een goede rechte houding van de ruggengraat is
belangrijk en kan worden geholpen door activiteiten die op een goed proprioceptief (positie in de
ruimte), kinesthetisch (sensaties ontvangen van gewrichten en spieren) en tactueel (tast) bewustzijn gericht zijn. Het kinesthetisch bewustzijn levert samen met de proprioceptieve en tactuele
input de informatie die vertelt hoe het lichaam beweegt.
Meisjes die kunnen lopen moeten daartoe vaak worden aangemoedigd. Dit stimuleert de gewrichten en spieren en helpt haar de omgeving beter te observeren. Geduld is hierbij belangrijk; ze
loopt langzaam en stopt vaak of verandert abrupt van richting. Meisjes die niet lopen moeten worden aangemoedigd dit te oefenen en oefeningen te doen waarbij zij hun gewicht moeten dragen.

-

Welke IEP doelen kan de fysiotherapeut zich stellen?
Het verbeteren van de mobiliteit in verschillende omgevingen.
Het verbeteren van de mogelijkheid zelf in de bus te komen.
Het verbeteren van de mogelijkheid om te spelen met het buitenspelmateriaal.
Het verbeteren van de mobiliteit in transfersituaties.
Het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen gedurende de dag.
De fysiotherapeut kan aanbevelingen doen over het materiaal dat gebruikt wordt bij
het in stand houden van een goede houding, indien van toepassing sta-programma’s
ontwikkelen, en in het algemeen fungeren als een consultant.

Waardevolle tips bij fysiotherapie
Moedig haar aan fysiek actief te zijn zodat ze kan leren hoe haar lichaam beweegt en reageert.
Gebruik wrijven en masseren om haar bewuster te laten zijn van haar lichaam en te
ontspannen en haar overgevoeligheid te doen afnemen.
Benoem de gedeelten van haar lichaam als je deze wrijft of masseert.
Vertel haar wat je gaat doen, of hoe je het gaat doen.
Maak met haar gewrichten alle bewegingen die mogelijk zijn om spierverkortingen
en verlies van mobiliteit te voorkomen.

-
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Bied haar oefeningen waarbij zij haar gewicht moet dragen en die beschermende
reflexen met de armen aanmoedigen.
Zorg altijd voor adequate zitmogelijkheden.
Probeer haar zo actief mogelijk te houden.
Zorg dat ze blijft bewegen eventueel met de ondersteuning die ze nodig heeft.
Gebruik een ballenbad, waterbed of trampoline om haar op te leggen en om haar
zintuigen te stimuleren als zij niet mobiel is.
Neem genoeg tijd voor een verandering van positie of activiteit.
Bied activiteiten aan voor de grove motoriek van haar hele lichaam.
Zorg voor evenwichtsoefeningen zoals schommelen die de andere zintuigen stimuleren.
Bied activiteiten aan die grove motoriek sterk stimuleren en die haar zintuigen prikkelen.
Integreer muziek in het programma om haar aandacht langer vast te houden.
Reageer met hetzelfde geluid op haar geluid (spiegelen) als ze zich emotioneel tracht te uiten.
Wees alert en reageer op elk woord dat ze zegt of ongeveer zegt.
Het gebruik van elleboogspalkjes kan haar handen vrijmaken voor gebruik bij de grove
motoriek zoals lopen of kruipen.
Voetvergroeiingen kunnen beperkt worden door gebruik van onderbeen- en enkel spalkjes.
Gebruik een spiegel om haar haar bewegingen te laten zien.

Ergotherapie
Ergotherapie biedt haar manieren aan om het gebruik van haar lichaam te vergroten, in het bijzonder het gebruik van haar handen. Een van de kernwoorden bij ergotherapie is aanpassen, dit
kan zowel gelden voor de activiteit als voor het materiaal of de omgeving. De ergotherapeut is
erg bedreven in het bereikbaar maken van onmogelijke doelen. Omdat het meisje met RS zoveel
problemen heeft met het gebruik van haar handen is ergotherapie essentieel voor bijna al haar
dagelijkse activiteiten. Het verbeteren van de mogelijkheid tot gebruik van haar handen geeft
haar veel bevrediging en plezier. Een belangrijk gebied voor de aandacht van ergotherapie is het
eten. Sommige meisjes verliezen niet al hun vaardigheden tot zelfstandig eten, sommige wel. Het
kan veel intensieve oefening vergen om haar het zelfstandig eten opnieuw te leren. De efficiëntste
benadering is het geven van fysieke ondersteuning met het lange termijn doel de hoeveelheid
assistentie na verloop van tijd te verminderen. Het verzorgen van aangepast etensmateriaal zoals
aangepaste lepel, kop en bord met binnenrand. Er is een grote verscheidenheid aan aangepast
bestek en servies beschikbaar welk tenminste enige vorm van zelfstandig eten mogelijk kan maken
voor bijna elk meisje met RS.

Bij Molly’s privé ergotherapieprogramma lijken de mensen meer contact met haar te
maken dan met al de anderen waarmee we eerder te maken hadden gehad. De leiding
lette ongelooflijk goed op hoe ze functioneerde als ze aankwam. Ze konden naar haar
kijken en besluiten wat ze die dag nodig had op basis van hoe zij zich gedroeg. Van alle
mensen die met haar hebben gewerkt vertrouwde ik hen het meest. De mensen achter dit
programma gaven me het gevoel dat er hoop op verbetering was. Dit was een van de
meest positieve omgevingen waar Molly ooit in was. Het maakte niet uit wat ze deed,
alles was prachtig, zelfs het peuteren in haar neus! Deze mensen waren zo positief over
alles wat Molly deed, dat ik dacht dat ze rasoptimisten waren. Ik realiseerde me toen nog
niet dat dit me door de schoolperiode heen zou helpen, waar mij zo vaak alleen verteld
werd wat Molly allemaal niet kon doen. Ze gaven mij een perfect kind terug. 왗
Week na week gaf de ergotherapeute Lyndie vaak frustrerende fijn motorische activiteiten, zoals het proberen blokjes in een emmer te doen of het oppakken van puzzelstukjes.
Dit is een te grote opgave voor Lyndie. Soms zette de therapeute haar achter de computer
waarvan ze niet altijd genoot. Er waren momenten dat ze Lyndie tot haar grote plezier op
de schommel zette. Op ander momenten maakte de schommel haar aan het schreeuwen.
Het is duidelijk dat niemand eigenlijk van te voren wist wat voor een therapiesessie het
zou worden voor de therapeute, of voor Lyndie. 왘
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Op een gegeven moment lukte het me eindelijk de therapeute te overtuigen dat Lyndie
werkelijk keuzes kon maken indien die haar werden geboden. Uiteindelijk gaf ze toe.
In het begin gebruikte ze alleen foto’s; het duurde even voor ze geloofde dat ze wat
leesvaardigheid had. Vanaf de eerste week dat ze begon met het aanbieden van
activiteitenkeuzen, was Lyndie een ander mens. Het komt bijna niet meer voor dat ze niet
meewerkt. Ze heeft nu controle gekregen over wat ze die dag gaat doen. Ik kan me
voorstellen hoe verontrustend het voor mij zou zijn indien ik me erg duizelig voelde op
een bepaalde dag, zou hyperventileren en die dag op een schommel gezet werd. Geen
wonder dat ze dan zou schreeuwen. Ze vindt het heerlijk dat ze er nu zeggenschap over
heeft. Kiest ze voor de gym (welke schommel wil ze dan?), of wil ze met de computer
werken (welk programma wil ze dan?), of kiest ze voor een spelletje (welk spelletje kiest
ze dan?), of wil ze iets met haar handen doen (kiest ze dan voor Playdoh, scheerschuim,
handcrème of schuimbellen?). Als de therapeute twijfelt aan haar keuze is er altijd nog de
ja/nee keuzemogelijkheid. 왗

Ergotherapie kan ook een antwoord zijn op problemen met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Bij RS bereikt de zintuiglijke informatie op een niet goed georganiseerde manier de hersenen
waardoor het voor het RS meisje moeilijk is om op de juiste wijze te reageren op informatie uit
haar omgeving. Sensorische integratie therapie, met technieken zoals borstelen, schommelen,
tactiele activiteiten en gewrichtscompressie, kan haar helpen bij het beter organiseren van de
informatie zodat zij daar beter op kan reageren.

Wij gebruiken een borstelprogramma, met stevige streken, en druk op de gewrichten elke
twee uur. Dit is niet alleen goed voor tast overgevoeligheid maar ook voor de verwerking
van prikkels (proprioceptieve input-sensorische feedback. 왗

Ergotherapeuten behoren tot de meest creatieve mensen ter wereld. Het is soms verbazingwekkend waarmee ze kunnen komen- vaak simpele oplossingen voor erg gecompliceerde problemen.
Een warme en betrokken houding kan hierbij wonderen doen.

Een waardevolle suggestie uit een ergotherapiesessie over Kim’s evenwicht en lopen was
het vastbinden van belletjes aan haar schoenen. Dit werd voorgesteld zodat ze zou kunnen horen wanneer haar voeten de grond raakten, omdat ze dit niet kan voelen. Veel
mensen, waaronder haar leraren, hebben sindsdien opgemerkt dat ze beter loopt met de
belletjes. 왗
Wij zijn heel erg gelukkig therapeuten te hebben die er echt plezier in hebben te werken
met kinderen met bijzondere behoeften en die van ze houden zoals ze zijn. Ik geloof dat
dit de belangrijkste reden is waarom Kara reageert zoals ze doet tijdens haar sessies.
Momenteel heeft ze een ergotherapeute die lijkt te worstelen met haar persoonlijke
gevoelens. Ze is streng, ongeduldig en haast Kara door het programma. Ik geloof sterk dat
dit Kara beïnvloedt, want ze reageert niet zo goed op haar. Ik heb herhaaldelijk verhalen
gehoord van haar juf dat de therapeute Kara iets vraagt en dat ze het dan vertikt. Als de
fysiotherapeut het haar vervolgens vraagt doet ze het wel. 왗
Kara’s eerste ergotherapeut was streng maar ook aanmoedigend en lovend als zij iets positiefs deed. Kara boekte toen grote vooruitgang. Ik geloof dat de houding en de benadering die we kiezen met onze meisjes, tezamen met een boel lof, de ingang is om positieve
óf vertraagde resultaten te ervaren. 왗
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Als een meisje met RS in staat blijkt een beweging te maken
of iets te zeggen dan komt het vanuit haar hart, niet vanuit
haar hoofd. Dus als zij daarin slaagt is dat een feestje waard.
Ze kan een toepasselijke frase zeggen of een beweging
maken die daarna nooit meer herhaald wordt. Als zoiets
gebeurt, is ze door de apraxie heengebroken om ons een
glimp te geven van wat ze kan begrijpen.

-

Welke IEP (Individueel Educatie Programma)
doelen kan de ergotherapeut nastreven?
Moedig het gebruik aan van het hoofd, de ellebogen of
andere lichaamsdelen waarover ze een betere controle
kan hebben.
Maximaliseer het handgebruik voor functionele activiteiten.
Ontwikkel de vaardigheid om met communicatiemiddelen om te gaan.
Ontwikkel de vaardigheid om met een variëteit aan ondersteunende technieken om te gaan.
Verbeter de vaardigheid te helpen bij het aankleden.
Verbeter de vaardigheid tot zelfstandig eten.
Verbeter de vaardigheid bij het wassen.
Verbeter de tolerantie t.o.v. de sensorische input op school/Kinderdagcentrum (KDC).

De ergotherapeute kan ook dienen als een adviseur, die aanpassingen op school kan aanbevelen
die nodig zijn om het functioneren van het meisje te verbeteren. De ergotherapeute kan ook in de
gaten houden of er aanpassingen nodig zijn aan materialen en daar aanbevelingen over doen.

-

Waardevolle tips bij ergotherapie
Probeer de afleidingen in het begin zo klein mogelijk
te maken, breng dan de situatie steeds dichter bij de
realiteit (minder afgezonderd/beschermd).
Kijk naar wat ze van plan was te doen met haar
handen en niet naar het uiteindelijke resultaat.
Bied in het begin de ondersteuning goed gedoseerd
aan. Leid haar door de beweging met jouw hand over de hare.
Fixeer of hou de niet dominante hand vast om de
handfunctie in de dominante hand te vergroten
gedurende functionele activiteiten.
Een verzwaard vest kan ataxie verminderen en
kalmerend werken bij sommige meisjes.
Spalkjes kunnen gebruikt worden om de duim in een betere positie te
houden voor het oppakken van voorwerpen.
Tijdens de regressieperiode moet men geen nadruk leggen op de fijne motoriek.
Bied in plaats daarvan handactiviteiten aan die plezier geven zoals bijvoorbeeld spetteren
met water of slaan op de trom.
Pas voorwerpen, materialen en gereedschap aan zodat zij gemakkelijker zijn vast te
pakken en te gebruiken.
Gebruik aangepast bestek en servies; borden met een rand waar de lepel op kan rusten
en bekers met een uitsparing voor de neus.
Gebruik bij speelgoed dat op batterijen werkt schakelaars die gemakkelijk bediend
kunnen worden, bijvoorbeeld d.m.v. lichte druk of aanraken.
Zulke schakelaars kunnen ook gebruikt worden om de zelfredzaamheid met elektrische
apparaten te vergroten; computers gebruiken, verlichting aan en uit doen, televisie en
video aanzetten enz.
Plaats en houd voorwerpen van verschillend gewicht en textuur in haar handen.
Maak voorwerpen vast aan haar handen d.m.v. klittenband, plakband of verband.
Stop haar handen in een kom met water, zand, sneeuw, scheerschuim, kralen, bonen,
balletjes alles wat ze zou willen voelen met haar handen.
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Masseer haar handen met een vibrator of borstel.
Vergroot de reikwijdte van de armen door steeds de afstand iets te vergroten naar
het object dat ze wil pakken.

Logopedie
Van het Rett syndroom is bekend dat het veel meer de
expressieve communicatie (communiceren met anderen) aantast dan de receptieve communicatie (het
begrijpen). Apraxie en de meer basale motorische
moeilijkheden waarbij moet worden gekauwd of
geslikt samen met het gebrek aan spraak of een effectieve lichaamstaal maken het nogal een uitdaging een
meisje te vinden dat goed kan communiceren.
Logopedisten willen soms eerst werken aan ‘spraakvoorbereidende’ vaardigheden zoals het maken en
imiteren van verschillende klanken gedurende een
aantal jaren voor zij zich gaan richten op andere
methoden. Bij het Rett syndroom kunnen deze ‘spraakvoor-bereidende’ vaardigheden niet aanwezig zijn.
Het RS meisje kan haar vermogen tot communicatie op
andere manieren tonen, zoals haar mogelijkheid om
taal te begrijpen. Daarbij spenderen sommige logopedisten soms uren aan de voorbereiding in het gebruik
van een communicatiemiddel door een meisje te
vragen afbeeldingen of voorwerpen aan te raken die
ze daartoe steeds weer benoemen, of voorwerpen te zoeken die bij bepaalde afbeeldingen horen.
Ze kan hier tegen in opstand komen, mogelijk denkt ze ‘Ik heb al laten zien dat ik dit kan, waarom vraagt ze het me weer?’ Andere meisjes zijn gewoon inconsistent in hun reacties, zodat het
onmogelijk is een doel van 90% goede reacties gedurende drie opeenvolgende dagen te halen,
zoals in sommige IEP’S wordt beschreven. Logopedisten zouden moeten aannemen dat het concept
is begrepen na een aantal correcte reacties en bereid moeten zijn verder te gaan. Omdat haar frustratie veel meer wordt veroorzaakt door haar onvermogen zich te uiten dan door het begrijpen,
moeten logopedisten zich veel meer richten op het verbeteren van de expressieve communicatie.
Logopedisten moeten samenwerken met andere therapeuten, KDC leiding en familie om potentieel succesvolle nieuwe communicatie methoden te onderzoeken, welke houding daarbij het
effectiefst is en welke woorden het meest nodig zijn. Als er nieuwe methoden of middelen geprobeerd worden dan kan het het best zijn om het gebruik hiervan te beperken tot specifieke
tijden op de dag of tot bepaalde activiteiten. Het is beter om één enkele activiteit te verbreden en
verdiepen dan meerdere activiteiten beperkt te doen. Sessies kunnen het best gebeuren op een
manier dat zij zowel plezierig als functioneel zijn. Het kan nodig zijn extra tijd te reserveren in het
schema van de therapeut voor het ontwikkelen van systemen en het trainen van leiding en familie.
Sessies kunnen ook gecombineerd worden met die van andere therapeuten zodat bewegingsopvolging en communicatie tegelijker tijd kunnen gebeuren. Het meisje met RS zou regelmatig
gezien moeten worden, alhoewel de frequentie kan varieren, gedurende de tijd dat zij zich kan
concentreren. De frequentie kan verhoogd worden wanneer er een nieuwe methode wordt
geïntroduceerd en geprobeerd totdat het meisje, leiding en familie er vertrouwd mee zijn en het
gemakkelijk kunnen gebruiken op een functionele manier.

-

Welke IEP doelen kunnen aangepakt worden door middel van logopedie?
Gebruik geïndividualiseerde communicatiestrategieën (AAC, FC, Ja/Nee,etc).
Communiceer informatie.
Communiceer kennis.
Maak keuzes.
Vergroot de omgang met leeftijdgenoten.
Communiceer gevoelens over de gezondheid.
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Muziektherapie
Muziek heeft altijd een sterke invloed op gedrag. Het biedt een krachtige manier om emoties,
gedachten en ervaringen te uiten. Zoals de beroemde componist Johan Sebastiaan Bach zei
‘Muziek heeft de kracht om de gezondheid van onze ziel te herstellen’. Onderzoek heeft
aangetoond dat het horen en maken van muziek een positief effect heeft op de hersenen, het
verhoogt de bloedsomloop, glucose- en zuurstofgehalte. Deze veranderingen stimuleren het leren.
Muziektherapie is het gestructureerde gebruik van muziek of muzikale activiteiten onder leiding
van een professionele muziektherapeut. Deze activiteiten beïnvloeden veranderingen in gedragspatronen die leiden tot specifieke individuele doelen die voor het kind zijn gesteld. De toepassing
van muziektherapie is gericht op het verwerven van niet-muzikale vaardigheden zoals communicatie, socialisatie, het maken van keuzen en motorische vaardigheden. Voor meisjes met RS is muziek
een uitstekende toevoeging aan andere vormen van therapie. De muziektherapeute daagt haar uit
te reageren op de muziek, zo leert en voelt ze de begrippen tijd en ruimte, kwaliteit en kwantiteit
en oorzaak en gevolg. Indien muziektherapie wordt aangeboden in een vertrouwde omgeving dan
kan zij het volgende opleveren;
De stimulatie van een variëteit aan muzikale ervaringen:
toonhoogte, stemming, tempo, intensiteit, muziekstijl.
De mogelijkheid om te genieten van het spontaan muziek maken.
Het ervaren van bewegingen en het bespelen van instrumenten die het bewustzijn van
het lichaam kunnen vergroten en een meer bewust gebruik van de handen.
Door muziek opgewekte ontspanning die de vrijheid van bewegen en expressie
mogelijk maakt.
Kansen voor communicatie en expressie.
Het stimuleren van betekenisvol oogcontact.
Motivatie voor het vergroten van de aandacht en concentratieduur.
Een basis voor een groter geheugen.
Stimuli voor het verminderen van de vertraagde respons.
Het mogelijk maken van het pakken en vasthouden.
Het verbeteren van het zelfbeeld en eigenwaarde.
Prikkel voor motorisch-sensorische ontwikkeling.
Gunstige omgeving voor sociale en emotionele groei.
Een verhoging van het vocaliseren.

-

Hoe kan ik er voor zorgen dat ze muziektherapie krijgt?
U kunt uw dochters dokter of neuroloog vragen om een verwijzing voor muziektherapie.
Benadruk daarbij het feit dat RS meisjes erg gemotiveerd worden door muziek. Het kalmeert ze
als ze erg gespannen zijn, en maakt het ze mogelijk gevoelens te uiten die ze anders niet zouden
kunnen uiten. Zorg voor schriftelijke documentatie welke het belang van muziektherapie voor
meisjes met RS ondersteunt. Het kan nodig zijn een bevoegde muziektherapeut een eerste
onderzoek te laten doen.

Hoe vaak zou ze muziektherapie moeten hebben?
Zo vaak mogelijk! Sommige therapeuten bevelen twee individuele sessies, van dertig minuten,
per week aan en één of twee keer per week een groepstherapie.

Waar vind ik een bevoegde muziektherapeut?
Waardevolle tips bij muziektherapie
De sfeer en omgeving voor een muziektherapiesessie moet rustig en zonder afleidingen
zijn. Ze zouden altijd op ongeveer dezelfde tijd en plek gehouden moeten worden.
Het is heel belangrijk dat er een band ontstaat tussen een meisje en therapeut.
Leg contact door oogcontact, vingerbewegingen, een lach en/of een blik. Dit kan enige tijd
vergen, ze moet bekend worden met de omgeving en de sfeer van de therapie.
De therapeut moet het contact met het kind koesteren. Het is essentieel haar bijdrage aan
de sessie als waardevol te zien.

-
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Elk meisje heeft haar eigen smaak in muziek en geluid.
Het is goed om korte herhaalde en ritmische liedjes te gebruiken als het kind jong is.
De herhaling zorgt voor bekendheid, wat zorgt voor vertrouwen en zekerheid.
Gebruik muziek met een sterk ritme. Dit organiseert haar innerlijke toon en ritme.
Gebruik liedjes waarbij je kan bewegen, begin met hand op hand ondersteuning, daarna met
voordoen waarbij je haar helpt te proberen je na te doen.
Maak een pagina of kaart voor elk liedje en kondig de liedjes hier langzaam mee aan.
Vouw de kaart in tweeën met aan de ene kant het plaatje en aan de andere kant een woord
dat het liedje voorstelt, zo kan ze zelf kiezen tussen het horen of spelen van de liedjes.
Zing bekende liedjes.
Zing ze in een hoge toonsoort.
Zing zachtjes bij haar oor.
Verzin zelf liedjes met een toepasselijke tekst. Gebruik daarbij haar naam en bekende
dingen en mensen.

Welke doelen kunnen we verwezenlijken door muziektherapie?
Benadruk dat muziek helpt de volgende vaardigheden te ontwikkelen:
Het versterken van functioneel handgebruik – tijdens het bespelen van een instrument.
Het ontwikkelen van vocalisatie – door middel van muziek.
Het verwerven van onafhankelijkheid – door het kiezen van de liedjes.
Het communiceren – in muzikale activiteiten door middel van afbeeldingen en symbolen.
Het vergroten van het begrip – door het verbeteren van de focus en concentratie,
de aandacht, de verwachting en imitatie.
Het verbeteren van de grove motoriek – door de bewegingsliedjes.
Het vergroten van de socialisatie – door deelname.

-

Hydrotherapie
Hydrotherapie (bewegen in warm water) is essentieel voor
het meisje met RS. Door haar apraxie is ze niet in staat die
bewegingen voor te bereiden en uit te voeren die ze wil
maken, het lopen gaat altijd onzeker. Als andere manieren van bewegen verloren zijn gegaan blijft bewegen in
water altijd nog mogelijk. Spontane bewegingen worden
in water veel makkelijker gemaakt en hydrotherapie vergroot het aantal mogelijke bewegingen en vermindert
spasticiteit. Zintuiglijke en evenwichtsproblemen die zij op
het droge ondervindt zijn niet aanwezig in het water,
zodat ze beter in staat is haar evenwicht zonder aarzeling
of angst te vinden. De viscositeit en druk van het water
zorgen voor proprioceptieve en tactiele stimulatie. Het
water biedt ondersteuning aan haar ledematen, waardoor
ze het vertrouwen krijgt dat ze nodig heeft om zelf haar
gewicht te dragen. Dit helpt haar meer spiermassa, kracht
en flexibiliteit te ontwikkelen.
De warmte van het water helpt het verminderen van de
ongecontroleerde bewegingen, de handstereotiepen en
ademhalingsonregelmatigheden en vergroot het passieve
bereik van bewegen. Door de flexibiliteit van het water
kan ze in alle richtingen bewegen en zijn symetrische
bewegingen mogelijk die moeilijk zijn op het droge. Door de opwaartse druk van het water verliest ze veel van haar gewicht waardoor de therapeut haar met meer precisie en minder moeite
kan positioneren. Het biedt haar ook ondersteuning voor haar bewegingen, waardoor ze in staat
is gemakkelijker te bewegen. Hydrotherapie draagt bij aan een gezonde conditie van spieren en
zenuwen, die door haar passiviteit op het droge wordt aangetast. Het zorgt voor een betere
algehele gezondheid, wat haar capaciteit tot leren sterk vergroot.
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Waardevolle tips bij hydrotherapie
Het water moet warm zijn, tussen de 35,5 en 37,5ºC.
Als ze mager is zal ze sneller afkoelen, wikkel haar daarom voor en na het water in een
handdoek.
Hou de bewegingen zacht en rustig tot ze aan het water gewend is.

Hippotherapie
Therapeutisch paardrijden wordt door veel meisjes als plezierig ervaren.
Deze activiteit helpt het vergroten van evenwicht en kracht in de romp, vraagt om het gebruik van
de handen, waardoor handstereotiepen geminimaliseerd worden en het functioneel handgebruik
toeneemt. Ze krijgt een gevoel van controle, wat haar zelfvertrouwen en bevrediging geeft.
Door op de rug van een paard te zitten ervaart ze ook het gevoel voor ritme dat ze nodig heeft als
ze zelf loopt.

Taylor is erg op haar gemak op de pony en bewaart een prima evenwicht. Haar normale
hand-mond activiteit is nagenoeg gestopt als ze rijdt. Ze heeft een enorme lach op haar
gezicht en maakt af en toe kreetjes van geluk. Twee mensen werken tegelijk met haar.
Een leidt de pony en de ander loopt mee met een arm om Taylor’s rug. Ze vind het vooral
leuk als er gedraaft wordt. De instructeurs draaien haar af en toe om zodat ze achterwaards rijdt, om zo verschillende groepen spieren te stimuleren. Ze is wat nerveus als ze
haar van houding veranderen maar ze vindt vooruit net zo leuk als achteruit zolang er
maar wordt gereden. Taylor is begonnen de teugels zelf vast te houden i.p.v. alleen de
zadelknop. De instructeurs drukken haar knieen tegen de pony als ze moet beginnen met
rijden. Ik weet zeker dat ze met de tijd de betekenis zal begrijpen van wat ze haar hier zo
geduldig proberen duidelijk te maken. Paardrijden is een heerlijke activiteit en één die
Taylor altijd kan waarderen. 왗
Chelsey lachte de hele tijd als ze reed. Ze hield zich zelfs de meeste tijd vast aan het zadel.
Ze reden haar naar een enorme spiegel in de ring en zeiden haar te kijken naar zichzelf
en haar paard, ze keek en moest lachen. Dat verraste me echt! Chelsey was nooit echt in
spiegels geïnteresseerd. 왗
Karina rijdt 45 minuten zonder haar hand in haar mond te steken! We hebben haar van
af het begin gewaarschuwd dat ze moest stoppen met rijden als ze het zadel niet vast
hield. Toen ze begon met het afdoen van haar cap, deden we hetzelfde. Dat leerde ze
snel af nadat we haar een paar keer hadden laten afstijgen. Nu is de leraar haar aan het
leren rechtop te zitten, omdat ze de neiging heeft haar hoofd te laten hangen. 왗
Ik kan me nog steeds de eerste dag herinneren dat ze paard reed, een maand of zo voor
haar derde verjaardag. Ik zette mijn kleine meisje bovenop het enorme dier en zag ze
weg lopen. Toen ze aan de verste kant van de ring was, zo’n 45 meter van me verwijderd,
realiseerde ik me dat dit de eerste keer was dat ze tegelijker tijd zo ver van beide ouders
verwijderd was. Sinds Naomi paardrijdt heeft ze geweldige stappen gezet in haar bewustzijn en reageren. 왗
Kim heeft ongeveer twee jaar gereden in een paardrij programma voor gehandicapten.
Ze is getest en rijdt nu op politiepaarden die erg groot – veel waren vroeger racepaarden
– maar goed getraind zijn en niet snel schrikken. Ze zijn zelfs getraind om om te gaan met
mensen die vanuit bomen naar hen springen! Zodra het paard gaat bewegen is haar
balans prima. Ze houdt het zadel niet altijd vast tenzij het paard van richting verandert.
Dus lopen ze nooit in een rechte lijn! Het lukt haar niet om de teugels vast te houden.
Als ze soms moet draven stuitert ze in het zadel omdat ze niet op en neer kan gaan en
rennen er twee mensen aan weerzijden van haar mee! Kim gilt dan van opwinding. 왗
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Love therapie
Het is soms moeilijk alle therapie afspraken na te komen. Er zijn nooit genoeg uren in een dag om
alles te doen wat we willen. Ren niet zo druk heen en weer van de ene afspraak naar de andere
dat je de belangrijkste therapie vergeet, love therapie. Die komt vanuit je hart, je aanraking, je
stem – al die dingen die zeggen ‘Ik hou van je, gewoon zoals je bent’.
Love therapie is de basis voor alle andere therapieën – acceptatie, bescherming, geduld, tolerantie
en begrip. Alle meest kostbare en gecompliceerde therapieën kunnen niet slagen zonder dat.
Het begint met het beseffen dat zij een belangrijk deel is van haar familie, haar gemeenschap,
haar wereld, onze wereld. Het omvat haar in de warme omhelzing van ons besef dat zij waardevol
is en er van haar gehouden wordt, ongeacht wat zij ooit zal bereiken. Het hoort haar schreeuw en
geeft troost, wacht geduldig op haar zonnige lach van plezier en stopt haar ‘s avonds teder toe.
Het schudt de vuisten voor haar als er een obstakel is en houdt haar teder vast tijdens lange slapeloze nachten. Liefde geeft niet op in tijden van tegenslag, het wordt juist sterker.

De auteur wil graag de volgende deskundigen bedanken voor ideeën en informatie die zijn
gebruikt bij het maken van dit hoofdstuk: Cochavit Elafant, Cath Gaines, Susan Hanks,
Barbro Lindberg, Meir Lotan, Linda Reece, Clive Robbins, Jan Townley, Marjorie McClure.
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Hoofdstuk 14

Vrienden en lol
Shelley heeft een geweldige glimlach. Ik hou heel veel van haar. Shelley en ik
lachen veel als ik voor haar zing. Met Kerstmis help ik haar met het uitpakken en
uitproberen van haar kadootjes. Shelley maakt me blij omdat ze lacht.
Ze zorgt dat ik me beter voel als ik bedroefd ben.
De kinderen op school vechten om haar omdat iedereen haar aardig vindt.
Ashley Borchardt

Uw dochter mag dan wel een kind met RS zijn
maar als eerste en belangrijkste is ze een kind.
Ze kan therapieën, korsetten en aangepaste
hulpmiddelen nodig hebben. Vaak heeft ze ook
medicijnen en aangepast voedsel nodig.
Van tijd tot tijd zal ze erg veel geduld vragen.
En geregeld heeft ze extra aandacht nodig.
Maar altijd en bovenal heeft ze vrienden nodig.
En ze heeft plezier nodig! Bedenk dat uw kind
meer wel zoals andere kinderen is dan niet.
Plezier is goed voor iedereen!
Je kan denken dat sommige dingen onmogelijk
zijn totdat je ze probeert. Soms is het moeilijk
activiteiten te bedenken die ze leuk vindt.
Kijk hier eens wat sommige families en vrienden
hebben bedacht.

Het is soms heel moeilijk om onze meisjes dag in dag uit bezig te houden. Ik kan me
weekends herinneren waarin Jocelyn heel erg verveeld leek, en waarom ook niet?
Doordeweeks had ze één op één begeleiding op school en werd ze de hele dag bezig
gehouden. Helaas had ik te veel verantwoordelijkheden binnen de familie om de hele dag
alleen met Jocelyn’s plezier en aandacht bezig te zijn. Meestal zette ik haar midden in wat
er op dat moment gaande was. Ik maakte wel tijd voor lezen, muziek en samen televisie
kijken... maar dat kan niet de hele dag lang. We waren ook druk met onze andere kinderen. Toen Jocelyn wat ouder werd en naar school ging, nam ze ook vriendjes mee naar
huis. Het was heel verbazend dat ze de leukste dingen bedachten om te doen zonder mijn
hulp ook maar nodig te hebben. Ze speelden verstoppertje en hielden rolstoel races, met
een oude reserve rolstoel van Jocelyn, gingen zwemmen, vertelden verhaaltjes en moppen
en verkleedden Joce in verschillende outfits. Bij sommige spelletjes deed Jocelyn mee als
een lid van een groepje. Naarmate ze ouder werden gingen ze met z’n allen naar de film,
winkelen, naar het strand, uit eten, of wat er op dat moment ook gebeurde. Niet gehandicapte kinderen hebben soms dezelfde problemen met verveling, maar hebben niet dezelfde intensieve ondersteuning nodig als onze meisjes. Jocelyn had af en toe ook van deze
dagen, maar ik vond het niet mijn taak om haar constant bezig te houden en vertelde
haar dan dat ze manieren moest vinden om zichzelf op die momenten bezig te houden.
Kijk naar wat de kinderen op school of in de buurt aan het doen zijn. Misschien vinden ze
het leuk uw dochter te leren kennen en te ontdekken welke dingen zij leuk vindt om te
doen. 왗
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Jocelyn heeft altijd een redelijke voorraad vrienden gehad die
haar wilden helpen en assisteren. (Niet altijd, maar meestal zijn
er altijd wel een paar te vinden als je goed rond kijkt en het ze
vraagt – dit zijn twee belangrijke voorwaarden!) Ze komen en
gaan, maar ik heb gemerkt dat zodra er een aantal gaan er
daar weer andere voor in de plaats komen. 왗
Als Rachel thuis is vind ik het moeilijk spelletjes voor haar te
verzinnen. Ik maak me dan zorgen dat ze zich zal vervelen.
Ze houdt van video kijken, maar dat proberen we tot een
minimum te beperken. Haar reacties hangen af van de bui die
ze heeft, zoals bij een ieder van ons. Soms doen we met de
andere kinderen thuis ook de spelletjes na die ze op school
doen. Rachel houdt van interactieve liedjes. Omdat ze haar
handen niet kan gebruiken pak ik haar handen of armen vast
en beweeg ze met de bewegingen die bij de liedjes horen die ze leuk vindt. Ze vindt het
ook leuk als haar broers en zusjes haar helpen met dansen of bewegen op muziek. Ze
vindt het heerlijk als pappa met haar stoeit. Ik moet toegeven dat ik soms geen idee heb
wat ik moet doen. Ik probeer te ontdekken waar ze in geïnteresseerd is en haar daar dan
zo goed mogelijk bij te helpen. Ik realiseerde me dat dit geen lange periodes hoefden te
zijn, gewoon kleine momenten gedurende de dag kan ook. 왗
Korie houdt van zwemmen. Om haar de optimale
vrijheid te geven in het water hebben we een waterskiband en armbandjes voor haar gekocht. Hiermee
kan Korie doen wat ze wil en zwemt ze het hele
zwembad rond. Naast het plezier dat ze heeft aan
het zwemmen is het ook zeer therapeutisch.
De waterski- en armbandjes dwingen haar om haar
lichaam rechtop te houden en om te kunnen bewegen in het water moet ze met haar benen bewegen.
Zwemmen is boven alles haar favoriete sport. 왗
Kijk eens naar spelmateriaal voor grove motoriek
voor jongere kinderen. We hebben thuis een grote
schommel met een spiegel, een platformschommel,
een glijbaan en een trampoline. 왗
Op een caberet avond op het zomerkamp traden ‘Melinda en de Merrills’ op, ze deden
‘poets je tanden’. Ze zongen een bekend liedje samen met het publiek. Toen drukte
Melinda op haar grote schakelaar en klonk het: ’Nee jongens ik wil het anders zingen!’
Dus deden Melinda en broers en zussen hun baseballpetjes en stoere zonnebrillen op en
zongen het liedje al rappend. Het publiek vond het prachtig, het was heel leuk. 왗
Heather kan niet kruipen en kan alleen lopen als haar handen worden vastgehouden,
maar ze is een echte ‘durf-al’. Ze houdt van beweging! Haar favorieten zijn héél hoog
schommelen, kart rijden en het reuzenrad en de carrousel op de kermis. Ze houdt ook van
zwemmen, paardrijden, muziek en natuurlijk van alles van Walt Disney. 왗
Amanda houdt van lezen en spelen en gelikt worden door haar zwarte hond, Annie.
Annie is de beste investering die we ooit gedaan hebben. Amanda kan naar Annie toe
lopen om ‘hondenlikjes’ te krijgen. Muziek is ook fijn, zeker met grappige en rijmende
woorden en liedjes. Ze houdt ervan als we druk doen. 왗
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Briana en ik spelen en vingerverven met een variëteit aan verschillend aanvoelende materialen en speelgoed. Soms zijn speelmomenten ook leermomenten. Ik draai muziek en
marcheer haar heen en weer door de woonkamer of de trap op en neer. We verkleden ons
en gaan soms zelfs in bad voor de lol. In de zomer is het moeilijk Briana weg te krijgen
van haar zwembad, in de winter maken we van het bad haar winterzwembad, waarin we
spatten, spelen en giechelen. 왗
We gebruiken interactieve cd’s op de computer, of rollen gewoon al knuffelend rond op
de grond. Ik maak ook moddertaartjes op de vloer van de keuken, verpot de planten, alles
wat haar aandacht vasthoudt. 왗
Hier zijn Naomi’s suggesties voor plezier;
Luchtbellen, een grote favoriet.
Een klein toetsenbord op batterijen. We vonden er een met toetsen die oplichten
als je erop drukt.
Tijdschriften met plaatjes, oude National Geographic's zijn prima, kijk op
rommelmarkten.
Vingerverven, Naomi kan niet goed genoeg grijpen om met potloden of stiften
te kunnen werken.
Stevige ballonnen, prachtig als ze helemaal zijn opgeblazen maar ook goed voor de
fijnere motoriek als ze wat leger zijn.
Zachte ballen in verschillende maten, die van schuim zijn het makkelijkst te pakken.
Als je er veel hebt kan je er mee experimenteren en improviseren. Je dochter kan hier
bij je gids zijn. 왗
Zwembadballetjes- de ronde en veelkleurige
balletjes zoals in het ballenbad bij McDonald’s
– is één favoriete speelgoed van Korie, daarom
hebben we er wat van besteld voor thuis. Ik
heb een groot opblaasbaar zwembad gekocht
en daar de balletjes in gedaan. Dat werkte
prima, totdat we een hond kregen.
Hondennagels en opblaasbaden gaan niet
samen. Gelukkig kwam opa ons te hulp, hij
ging naar toy-R-us en kocht een tent gemaakt
voor de plastic balletjes. Hij staat op poten op
een trampoline en bevat een gedeelte waar de balletjes in zitten. Korie is er helemaal gek
van. Ze kan niet alleen met de balletjes spelen maar tegelijkertijd ook nog eens springen. 왗
Aan het nadenken over kadootjes? Wat denkt u van een muziekdoos met een schakelaar
waarmee ze zelf haar muziek kan spelen? Of een mooie kerstbal die muziek speelt? Ik
vond handschoenen met klittenband waar de bal die je gooit aan blijft plakken. Ze vindt
dat erg grappig. Soms hebben we een probleem de bal weer los te krijgen, maar dat is op
zichzelf al weer net zo grappig. We lezen haar ook voor, gesproken boeken zijn ook een
goede optie, wij gebruiken ze veel. Ik kreeg net per post een catalogus van een bedrijf dat
puzzels maakt met grote greepjes op elk stukje. 왗
We kochten een opblaasbaar zwembad dat we vulden met ballenbad balletjes zoals ze bij
McDonald’s hebben. Shanda is er gek op. Ze kan daar alleen in spelen of samen met haar
broertje en zusje. 왗
Een van de ski-oorden in onze omgeving had een programma waarbij ze garandeerden
dat ze iedereen aan het skiën konden krijgen. Dit was een te grote uitdaging om te laten
liggen! We besloten het te proberen. Voor Jocelyn werd er een bi-ski uitgekozen. Dat is
een zitting met voetsteunen bevestigd op twee korte ski’s die met elkaar zijn verbonden. 왘
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Ze wordt stevig vast gemaakt met gordels en draagt een helm voor extra bescherming.
Ze kan er, behalve de gondels, alle skiliften inclusief de stoeltjesliften mee gebruiken en
kan op de hele helling skiën. De bi-ski wordt bestuurd door een instructeur die daarvoor
speciaal is getraind. De instructeur skiet achter Jocelyn en stuurt de bi-ski de helling af met
behulp van twee verbindingsriemen. De eerste keer skieden we de hele berg over, we
deden zelfs een race afdaling. Ik racete tegen Jocelyn. Ik won! Ik was wel verbaasd dat de
bi-ski niet langzamer was dan de gewone ski’s en dat het met een ervaren instructeur mij
zelfs moeite kostte hen bij te houden. Jocelyn houdt ervan om hard te gaan en houdt er
helemaal niet van om beneden bij de lift op haar beurt te moeten wachten. 왗
Mary gebruikte haar schommelpaard tot haar twaalfde. Ze was ook een meester in het
springen op bedden en hield van schommelen. Ze scheen haar eigen stimulatie te zoeken
en gaf ons daarbij de nodige hartverzakkingen. 왗
Jocelyn is mee geweest op kanotochtjes met verschillende jeugdgroepen. We zetten haar dan in een
korte strandstoel in het midden van de kano. Op die
manier zit ze veilig en comfortabel. Tijdens de verschillende stops langs de rivier kan ze op de oever of
zelfs in het water zitten. 왗
Karina houdt van muziek en toont ook interesse in
het zelf bespelen van instrumenten. Op school doen
ze veel aan zingen en muziekmaken. Ze heeft verschillende keren individuele muziektherapie gehad,
maar omdat er niet genoeg geld is om alle kinderen
tegelijkertijd therapie te geven is ze dit jaar niet aan
de beurt. Ik heb aan een kennis, die privé pianoles
geeft, gevraagd of hij geïnteresseerd was om Karina les te geven. Karina zat naast de
leraar achter de piano. Ze begon met één vinger van haar linkerhand te spelen. Ze sloeg
de toetsen goed aan. De leraar speelde met haar mee, en volgde haar ritme. Toen begon
ze, tot mijn grote verbazing, ook haar rechterhand (die ze nooit gebruikt) te gebruiken en
speelde met twee handen! Ze sloeg de toetsen niet zomaar aan maar welbewust en ze
luisterde naar haar eigen muziek. Ik vroeg haar om van laag naar hoog te spelen. Ze speelde een toonladder, net zo goed als jij of ik zouden spelen. Ze speelde met één vinger per
keer, en toen met meerdere vingers tegelijkertijd imiteerde ze akkoorden. Toen de leraar
stopte met spelen stopte zij ook, pakte zijn hand en legde die terug op het toetsenbord
alsof ze wilde zeggen ‘doorspelen’. We besloten dat ze elke twee weken 45 minuten les
krijgt. De leraar was onder de indruk en hij heeft plannen om haar wat eenvoudige liedjes
te leren spelen. Dat is iets waar ik een paar dagen eerder om gelachen zou hebben. Ik was
verbaasd en realiseerde me weer hoe gemakkelijk het is om mijn dochter te onderschatten. Ik vertel dat aan haar leraren en iedereen om haar heen. 왗
Kori’s tante en oom brachten een grote kartonnen ton mee die we bekleedden in de hoop
dat ze er doorheen zou kruipen. Ze kruipt er niet doorheen maar berijdt het als een
paard. We hebben een activiteitenkist gemaakt van een houten kist die we hebben
bekleed met vloerbedekking. We bevestigden klittenband aan sommige van haar favoriete
speelgoed en kleefden dat op de kist. Als ze daar nu mee wil spelen moet ze haar armen
of handen gebruiken om het speelgoed te pakken of aan te zetten. 왗
Krijgt uw dochter veel knuffels en weet u niet meer wat u ermee aan moet? Wij hebben
dat probleem opgelost door ze op te hangen rondom een paal. 왗
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Leuke dingen die Katie graag wil doen zijn paardrijden, zwemmen, spelen met bellen en
ballen, rijden in de auto, haar zus en broer lastig vallen, schommelen, in bad gaan en
gewoon bij andere kinderen zijn. Ze danst op de liedjes van de ‘Barney’ video’s en geniet
van boeken. Ze is ‘s morgens altijd als eerste op en heeft het tot haar officiële taak
gemaakt om van slaapkamer naar slaapkamer te gaan om iedereen wakker te maken.
Als er niet meegewerkt wordt kruipt ze erbij in bed of geeft ze een mep op het hoofd.
Ze houdt ervan om junkfood te eten, in het bijzonder chips. 왗
Het leven met mijn dochter Jessica is prachtig. Er zijn tijden dat er dingen niet goed gaan,
met ziektes en vallen. Maar voor het grootste gedeelte is het een prachtig leven. Jessica
kan soms zo grappig zijn. We noemen haar onze kleine tom-boy. Ze maait liever met haar
vader het gras (ze rijdt dan mee op de grasmaaier) dan dat ze eet (en geloof me ze houdt
van eten). Als ze binnen is en ze hoort hem de maaier starten dan staat ze voor de deur.
Als ik dan de boodschap niet snel genoeg begrijp komt ze steeds luider staan mopperen
totdat ik eindelijk begrijp wat ze wil. Als ze op de maaier zit kijkt ze naar beneden of er al
gras uit de machine komt. Het is voor ons grappig dat zo’n klein meisje geniet van dat
soort dingen. Ze houdt ook van rijden op skelters, maar niet zoveel als op de maaier. 왗

Soms zijn vrienden toch niet zo leuk. Er zullen altijd dagen zijn waarop de dingen niet gaan zals
we wel zouden willen. Dat hoort bij het leven.

Als ik denk dat Sherry’s gevoelens gekrenkt kunnen worden, dan praat ik met haar daarover. Per slot van rekening worden ieders gevoelens wel eens gekwetst. Als iemand ons
‘gewone’ kind beledigt of plaagt bepraten we dat dan niet, en leggen we dan niet uit dat
mensen soms zo zijn? Eens kwam er een klein jongetje op visite en speelde met een enorme bal van Sherry. Hij gooide hem naar iedereen in huis, maar als hij bij Sherry kwam dan
gooide hij niet. Hij begon er wel mee, maar stopte dan. Toen hij weg was praatte ik erover
met Sherry. ‘Je vond het niet leuk dat hij niet met jou wilde ballen he?’ vroeg ik haar. Ik
legde uit dat hij waarschijnlijk een beetje bang was geweest, en dat het nog maar een
klein kind was. Ik denk dat het verkeerd zou zijn geweest hem te dwingen. Ik denk dat
dat meer kwaad dan goed gedaan zou hebben. Bovendien, wie wil er nu spelen met
iemand die wordt gedwongen met jou te spelen? Er zijn genoeg speelkameraadjes die wel
willen. Tijdens een familiebijeenkomst een tijdje terug, was er een nichtje dat we niet vaak
zien. Ze gooide de bal naar iedereen en betrok natuurlijk ook Sherry in het spel. Sherry
had het enorm naar haar zin. Zo gaat het nu eenmaal. 왗

194

14 VRIENDEN EN LOL

Het Rett handboek

Het Rett handboek

15 ONDERWIJS EN LEREN

195

Hoofdstuk 15

Onderwijs en leren
‘een kwartje voor je gedachten’

Bevattingsvermogen
We leren steeds iets nieuws over RS.
Niet altijd wereldschokkend nieuws, maar
elke dag horen we iets meer over de
mogelijkheden van Rettmeisjes. Net als
onze meisjes, moeten wij veel leren. Vroeger
zeiden we, als we hoorden over een kind
dat vooruitging: ‘oh dan kan het geen RS
zijn’. Verschillende medische artikelen
noemden RS een vorm van dementie.
De meeste medische literatuur was erger
dan erg. Als wij te horen krijgen dat ons
kind gehandicapt is, valt al onze hoop,
vertrouwen en geloof in duigen.
We verzetten ons met niet minder kracht
dan een kudde wilde olifanten, maar
uiteindelijk accepteren we het onvermijdelijke. We gooien onze verwachtingen en
toekomstdromen overboord. Die dromen worden soms eerder nachtmerries als je ziet wat je
tegemoet gaat in het land van ‘de gehandicapten’. We zijn daar soms zo mee bezig dat we vergeten nieuwe dromen te maken of zelfs maar te geloven dat er nieuwe dromen bestaan nu de
oude ‘waardeloos’ zijn. We durven geen nieuwe dromen te maken, omdat het te veel pijn doet de
oude te verliezen. In plaats van ons kind, is ze nu ons ‘gehandicapt kind’ en alles krijgt een nieuwe
betekenis met dit nieuwe etiket. Toen RS voor het eerst onder de aandacht kwam van de
Amerikaanse medische wereld stelden onderzoekers een lijst op van diagnostische criteria en een
beschrijving van de verschillende stadia om de ziekte te beschrijven. Een van de punten op de lijst
was ‘ernstige mentale achterstand’. In 1988 veranderde een internationaal team, de RS Diagnostic
Criteria Workgroup genoemd, samengesteld uit de beste autoriteiten op dit gebied, deze omschrijving in ‘schijnbaar ernstige mentale achterstand’. Hoewel alle Rettmeisjes met een ernstige
achterstand functioneerden, was er geen afdoende manier om hun werkelijke intelligentie te
testen. Dit was de eerste stap op de goede weg. Voor het eerst werd geaccepteerd dat mentale
achterstand in RS verondersteld werd, zonder dat het op een goede manier onderzocht kan
worden. Rond die tijd zei bijna iedereen, als ouders beschreven dat hun dochters op een hoger
niveau functioneerden: ‘kan geen Rett zijn!’ Vooruitgang?? In de literatuur stond niets beschreven
over vooruitgang. ‘Dat moet iemand zijn die niets van RS afweet’. Bij de ‘progressieve’ ziekte RS
betekende progressie niet vooruitgang. Omdat wij geen vooruitgang verwachtten, zagen we die
ook niet. Bijna iedereen beschrijft heldere ogen en een verstandige blik en het wisselende gevoel
dat het meisje helemaal bij is. Langzaam drong door dat niet alleen de ouders erin geloofden.
Ouders geloven vaak wel – noem het wensdenken – dat hun kind iets begrijpt. Maar het is opvallend als leraren, artsen, therapeuten, vrienden en familie het er mee eens zijn. Bij RS zijn ze het er
allemaal mee eens dat er meer is dan je kunt zien. Het meisje begrijpt veel meer dan wij ons voor
kunnen stellen. Alleen omdat ze het niet kan laten zien, betekent niet dat ze het niet weet.
Eindelijk, na zoveel jaren, is de medische wereld het er over eens dat haar fundamentele beperking een lichamelijke is, die meetbaar is. Het probleem is dat wij haar verstandelijke vermogens
niet adequaat kunnen toetsen. Hoe wordt vooruitgang gemeten? Natuurlijk is het voor een meisje
dat kan lopen makkelijker om te laten zien dat ze ons begrijpt. Zij kan naar de keuken komen om
ons duidelijk te maken dat ze honger heeft. Het meisje met een beter behouden handfunctie kan
het boek aanraken om ons te vertellen dat ze een verhaaltje wil horen.
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Maar het kind dat geen van beide kan? Betekent het dat zij minder begrijpt? Niet noodzakelijk. Oplettende waarnemers hebben
juist gemerkt dat vaak het minst mobiele meisje het meest van
haar omgeving in zich opneemt.
Als u een kamer vol ernstig gehandicapte kinderen of volwassenen
binnenstapt, haalt u gemakkelijk het Rettmeisje eruit. Niet door te
letten op haar handen, tandenknarsen, ruggengraat kromming of
hyperventilatie. Dat zijn allemaal goede aanwijzingen. Maar
gewoonlijk valt het Rettmeisje op in de klas tussen de anderen,
omdat ze erg oplettend is, elke beweging van u in de gaten houdt.
Ze lijkt heel veel in zich op te nemen. Haar probleem is om er iets
uit te krijgen. Sommige Rettmeisjes hebben het ernstiger dan
anderen. Sommigen maken geen vooruitgang, maar sommigen
wel. Dat heeft waarschijnlijk met de ‘dosis’ RS te maken, vanaf het
begin. Maar hoe weten we het zeker?
Stel je eens voor hoe er een wereld open gaat voor onze meisjes
als ze alleen maar ‘ja’ en ‘nee’ kunnen aangeven. En stel je eens
voor hoeveel ze ons kunnen vertellen van wat ze weten, met
alleen maar deze twee kleine woordjes – de meest krachtige woorden die er bestaan. Wij moeten blijven proberen onze meisjes te
bereiken en hen te onderwijzen. Maar we moeten vooral in hen geloven – want alle moderne
techniek, alle knopjes en computers, alle toeters en bellen, werken niet als wij niet geloven en vertrouwen en verwachten dat het gebeurt. Wij zijn pioniers in de voorhoede van deze nieuwe
gedachtelijn. De nieuwe horizon is vóór ons, is binnen bereik. We moeten er alleen in geloven.

Er is iets veel zeldzamers, schaarser dan talent.
Dat is het talent om talent te herkennen’
Robert Half

Er zijn een aantal belangrijke factoren, die men in ogenschouw moet nemen als we willen uitzoeken hoeveel een Rettmeisje begrijpt. Het belangrijkste is haar verlate reactie. Het kan even duren
voor ze reageert op wat er gevraagd wordt. Soms vragen we iets en stellen de volgende vraag
voor ze de kans gehad heeft op de eerste vraag te reageren. Ze concentreert zich niet op de
gebruikelijke manier, dus het kan lijken of ze niet luistert, afgeleid of verveeld is. Haar gebrekkige
oog-hand coördinatie en haar apraxie maken het moeilijk u het goede signaal te geven dat ze het
begrijpt. Voeg hierbij het feit dat ze één ding tegelijk doet. Dit is belangrijk voor ‘intake’ en ‘output’ (luisteren en doen), maar ook belangrijk als haar gevraagd wordt twee dingen te doen, zoals
naar iets toe lopen en het oppakken. Ze gebruikt meestal één zintuigkanaal tegelijk, gaat hier
helemaal in op en schakelt de andere uit om niet verward te raken. Als je haar vraagt verbale aanwijzingen
op te volgen wordt het nog moeilijker, omdat ze dan
moet nadenken hoe ze het moet doen. Ze moet eerst
een gevoelsprikkel hebben, zodat ze iets kan doen
zonder erbij na te denken.
Al deze beperkingen weerhouden haar ervan om
helemaal deel te nemen aan de wereld om haar heen,
waardoor ze de benodigde ervaring op zou doen om
helemaal tot haar recht te komen. Alles bij elkaar kun
je begrijpen dat het voor haar heel moeilijk is om te
laten zien hoeveel ze weet. Wij moeten op onze interpretatie en intuïtie afgaan en die is niet altijd correct.
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Let dus op al haar problemen en haar drijfveren en interesses, voordat je haar bevattingsvermogen
beoordeelt. Zie het onderscheid tussen haar begripsniveau en haar functionele niveau. Die zijn niet
gelijk.

Van belang is, dat ik Lauren optil van waar ze nu is tot het niveau dat ze kan bereiken,
binnen haar mogelijkheden. Te lang slikte ik het idee dat Lauren heel weinig zou kunnen
leren en liet ik toe dat ze in klassen zat waar ze bijna niets leerde; buiten wat wij met
haar deden, was ze nooit in een normale lessituatie. Daardoor heeft ze minimaal begrip
van veel aspecten van de wereld om haar heen. Ik heb mijn houding veranderd, vraag
haar wat ze begrijpt en wat niet, bied haar van alles aan en leg dingen uit en ik ben verbaasd over de glimlach die ik krijg als ik haar moeilijke dingen vertel. 왗
Ik denk dat alle meisjes redelijk intelligent zijn. Sommigen kunnen het beter tonen, omdat
ze minder innerlijke motorische problemen hebben en / of geleerd hebben communicatiemiddelen te gebruiken. Meisjes die een volledig juiste zin zeggen ééns per vijf jaar of zelfs
ééns in hun leven, zijn niet ineens één minuut intelligent en daarna weer dom. Ze hebben
alleen een zeldzaam moment dat ze zich kunnen uiten, omdat het in een reflex gebeurt.
Anderzijds is het goed te weten dat onze meisjes (passieve) taalbeheersing hebben, zelfs
als ze niet kunnen praten. 왗

De meeste experts die intensief met een Rettmeisje kennis maken zijn het ermee eens; het meisje
begrijpt veel meer dan ze duidelijk kan maken. Omdat het voor haar makkelijker is informatie op
te nemen dan informatie te interpreteren en ernaar te handelen, zal ze altijd meer ‘innemen dan
uitzenden’. Ze lijkt misschien ongeïnteresseerd of ze reageert niet, terwijl ze zich in werkelijkheid
concentreert op wat er is gezegd. Ouders hebben veel verhalen over hoe hun dochter liet merken
wat ze begreep. Hierdoor en niet door hen te beoordelen op hun zichtbaar optreden of hun
‘scores’ op standaard testen, begrijpen wij hoe slim ze eigenlijk zijn.

Wij zijn trots op haar en we hebben altijd geweten dat er meer inzit dan eruit komt.
Je hoeft maar een tijdje met haar op te trekken om te zien dat ze alles begrijpt en op
haar eigen manier reageert op alles wat tegen haar wordt gezegd; ze reageert zelfs op
gesprekken die niet tot haar gericht zijn. 왗
Toen ze dachten dat Molly autistisch was, werd haar beperking aan mij uitgelegd als een
probleem in de informatieverwerking – zowel inkomend als uitgaand – alsof er kortsluiting optrad. Dit beeld is me altijd bijgebleven, ook toen de diagnose veranderde in RS.
Ik geloof niet dat ze taal goed of consequent ontcijfert – ik denk dat ze meer visueel
ingesteld is – misschien hadden we altijd moeten gillen, want dat vond ze erg leuk
(we zijn nogal een uitbundige familie). Diep in mijn hart vind ik dat ze briljant is, want
wie weet hoe het voelde om zo te zijn en toch de dag door te komen, lachen en glimlachen en contact maken met ons? Maar iemand anders van haar verstandelijke vermogens
overtuigen was bijna niet te doen. 왗

Goede dagen, slechte dagen

Als Taylor een goede dag heeft, is ze gelukkig, vol energie, maakt ze geluiden, is ze ontvankelijk voor veranderingen, reageert ze goed en is haar begripsniveau hoog. Als we dan
een ‘leerspelletje’ doen, reageert ze goed op alle vragen. Als Taylor daarentegen zoals ik
dat noem een ‘autistische’ dag heeft, is ze sloom, niet-actief, onverschillig en doet ze niet
mee met ‘leerspelletjes’ of reageert verkeerd. Ik zie geen reden voor die veranderingen bij
Taylor in relatie met medicijnen, slaap, stress of eten. 왗
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Het is een probleem dat onze meisjes er soms helemaal bij zijn en soms helemaal niet.
Soms zien mensen duidelijk dat Sherry dingen begrijpt en soms lukt het haar helemaal niet
om te reageren. Ik heb Sherry uitgelegd dat iedere keer dat zij iemand bereikt het iets
belangrijks is en als dat gebeurt fluister ik soms in haar oor: ‘je hebt ze overtuigd, zie je
dat’ of ‘je hebt laten zien dat je het begrijpt’ en wij lachen over de overwinning. Vooral
met wat familieleden laatst was geweldig; ze hielden van Sherry, maar begrepen haar niet
echt; ze wilden wel geloven dat ze dingen begreep, maar ze hadden niet voldoende persoonlijk contact om er zeker van te zijn. Nu wel; ze waren zo opgetogen. Het was dikke
pret! 왗
Ik ging naar een winkel voor schoolspullen en kocht een pakje acht bij tien alfabet kaarten met de letter en een groot plaatje erop en een pakje schuimletters (± vijf centimeter).
Met wat dubbelzijdig plakband hing ik de A, B en C op ooghoogte voor Chelsey op. Ik liet
haar de a, b, c schuimletters zien en vertelde wat elke letter was. Ik nam haar mee naar de
andere kant van de kamer, liet haar de ‘C’ zien en zei dat zij de ‘C’ aan de muur aan moest
wijzen. Het duurde een paar minuten, maar ze liep er recht op af. We waren opgetogen!
Ongeveer 15 minuten werkten we met de letters en in 80 procent had zij ze goed. 왗
Gisteren vertelde de school dat ze begonnen waren Shanda twee verschillende kaarten te
laten zien met letters erop en haar hadden gevraagd met haar ogen een bepaalde letter
aan te wijzen. Ongelooflijk ze had alle 26 letters goed aangewezen! Ik vertel ze al maanden dat ze kan lezen. Als je het mij vraagt moeten ze die mensen zelf eens die labels
geven die ze steeds onze meisjes geven. God zij dank voor de professionals die de moeite
nemen om onze inzichten over onze meisjes serieus te nemen. 왗
We waren keer op keer er getuige van dat Beth, 15, dramatische en gedenkwaardige
reactie vertoont als er iets erg belangrijk is voor haar. Hoewel we denken haar goed te
kennen is het voor ons niet mogelijk altijd te voorspellen welke dingen zij betekenisvol
vind. Kort geleden zag zij mij met onze zoon basketballen. Ze was op school bezig haar
eigen basketbalvaardigheden te oefenen voor speciale olympische spelen. Nadat wij een
kwartiertje bezig waren met ons spel zag ik dat zij haar zachte boek, waar ze helemaal
weg van is, weggooide. Ik wist dat er iets belangrijks stond te gebeuren. Ik ging daarom
met de bal naar haar toe en bood hem haar aan. Ze tikte erop om te dribbelen en we
dribbelden een paar keer. Toen pakte ze de bal een hield hem hoog boven haar hoofd en
draaide naar de basket alsof ze een punt wilde scoren. Ze herhaalde dit een paar keer. Ze
ging er erg in op, mijn zoon en ik waren er erg van onder de indruk. 왗
Megan kan alle kleuren aangeven met kleur en woord. Ze kan ook objecten en woorden
bij elkaar zoeken en haar naam uit een aantal woorden kiezen. Ze weet alle dagen van de
week en bijna het hele alfabet. Ze raakt de kaart of het object aan, dat gaat beter dan
kijken. Als wij bijvoorbeeld vier blaadjes voor haar neer leggen in verschillende kleuren en
we vragen haar de blauwe aan te wijzen, doet ze dat. Ze kan dit ook met bijvoorbeeld
vier woorden, zoals blauw, rood, groen en geel. 왗
Ik ben geen expert in leesmethoden, maar Rebecca kon lezen en had een goed begrip.
We deden niets speciaals. Wel lazen we veel voor toen ze klein was en toen ze naar school
ging deed ze het normale leesprogramma en huiswerk (simpele boekjes). We lazen ze
samen. Ze keek ook TV, waarbij vaak een woord in beeld was en tegelijk ook werd uitgesproken. We namen Sesamstraat op en lieten haar daar naar kijken. Rebecca kon lezen,
maar niemand legde ooit de betekenis uit. We dachten niet dat ze dat kon begrijpen, dus
het lezen was een grote verrassing. Ze had een goede algemene ontwikkeling, maar met
vreemde ‘gaten’ – ze wist bijvoorbeeld niet wat een stoplicht was. Daar had ze vanaf de
achterbank van de auto niet zo’n goed zicht op en ze kon natuurlijk niet even vragen
waarom we stopten. 왗
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We maakten wat alfabet vormen uit dik karton en dik schuurpapier. Emily vond dat
heerlijk om te voelen. We maakten ook letters uit bontstof. We proberen ‘s ochtends voor
school 20 minuten te besteden aan deze letters, ze te voelen en erover te praten. Emily
legt de C naast het plaatje van de ‘cat’. We maakten grote glanzende kaarten met plaatjes
van woorden die met ABC beginnen. De kaarten zijn ± 20 bij 13, duidelijk en makkelijk te
pakken. Ze zijn geplastificeerd om ze duurzaam te maken. 왗

Alle kinderen kunnen leren

Wij leren nog steeds hoe we iets duidelijk moeten maken, de beste manier om haar iets te
leren... het is een voortdurend proces. We weten dat elk kind iets kan leren, het moet
afgestemd zijn op haar vermogen. We moeten onthouden dat we ons kind moeten uitdagen, niet zoet houden. Leren is aangrijpend en spannend en alle kinderen moeten de kans
krijgen dit te ervaren. 왗
Je vraagt je misschien af of er iets doorkomt, maar het is beter om iets aan te reiken om
over na te denken en het erop te wagen dat je je tijd niet verspilt, dan andersom. En als je
eenmaal een begin hebt gemaakt, gaat leren eindeloos door, met boeken, cassettebandjes,
video enz. 왗

Meisjes met RS leren door te kijken en te luisteren. Ze reageren sterk op wat er om hen heen
gebeurt. Ze begrijpen oorzaak en gevolg. Ze reageren op intonatie in de stem en lijken verbale
boodschappen te begrijpen. Ze lijken de volgorde van gebeurtenissen te begrijpen als dingen herhaald worden. Ze kunnen verband leggen tussen wat zij zien, horen of voelen en iets anders wat
ze in een gegeven situatie ervaren. Hoewel de meeste meisjes niet praten, is het niet ongewoon
voor Rettmeisjes om plotseling een woord of een zin te zeggen als ze extra gemotiveerd zijn.
Ouders geven vele overtuigende voorbeelden hoe ze hun wereld kennen en begrijpen. Nieuwe
wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat in ieder geval sommige Rettmeisjes kleuren, vormen en letters van het alfabet herkennen. Hun begripsniveau lijkt groter te zijn dan traditionele
testen aangeven. In tegenstelling tot eerdere theorieën, blijken Rettmeisjes na de regressieperiode
door te gaan met leren. Het wachten is nu op onderzoeken, die aangeven welke factoren het
leren bij RS beïnvloeden. We moeten nog veel leren.

Zoals zoveel Rettmeisjes zegt Megan soms iets. Als ze iets zegt is het heel duidelijk.
Een woord lijkt uit het niets te voorschijn te komen op momenten dat wij dit het minst
verwachten. Ze zegt ook wel vaak ‘Mama’, vooral als ze opgewonden is. Als dit een bewijs
is van ‘hogere denkprocessen’ vinden wij dat geweldig. 왗

Testmethoden
De klassieke ontwikkelingstesten vereisen handgebruik of verbale communicatie, beide zijn moeilijk voor een Rettmeisje. Methoden om haar cognitieve ontwikkeling te meten zijn niet aangepast
aan haar specifieke beperkingen als verlate respons, zintuiglijke verwarring, dyspraxie, langzame
verwerking van visuele- en gehoorprikkels en geen constante ‘vaste lijn’. Deze problemen vergroten de kans haar intelligentie te laag in te schatten. Op basis van die klassieke testen scoren
Rettmeisjes erg laag. Ouders én professionals, die met deze meisjes werken, halen echter voorbeeld na voorbeeld aan van associaties die ze maken, die aangeven dat hun begripsniveau veel
hoger is dan testresultaten aangeven. Klassieke testen lijken meer aan te geven wat ze niet kan,
dan wat ze wel kan. Het is daarom niet juist om op één testresultaat af te gaan om haar begripsniveau in te schatten.
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IQ’s zijn graadmeters hoe goed iemand een IQ-test kan afnemen. Soms weigerde ik aan
hun stomme ‘inschattingen’ mee te doen. Dan schreef de beoordelaar zijn eigen bevindingen op, wat Molly kan en wat ze moest doen. Lang geleden heb ik al geweigerd mee
te werken aan de ‘ pak drie rozijntjes uit het bakje’ test, omdat Molly wist dat het echt
dom was. Ze smeet het bakje tegen de muur, zodat alles rondvloog. Test afnemen, slim
zijn en dingen tellen past niet bij Molly. Zij is meer van ‘s ochtends wakker worden en plezier maken. Zij heeft meer pit en persoonlijkheid dan veel van die zogenaamde experts.
Zij leerde me dat wie je bent belangrijker is dan wat je kunt. 왗

Dit voorjaar deed ik een cursus ‘testen in het bijzonder onderwijs’. De maatstaven die ze gebruiken
voor onze meisjes kloppen niet. Ik weet dat, omdat ik weet wat voor testen ze gebruiken en als
onderdeel van de cursus teste ik er één bij Heather. De meeste vragen zijn in Heather’s situatie niet
van toepassing. Ze scoorde heel laag, maar dat komt door de manier waarop dingen verwoord zijn
en wat ze vragen. Er is geen standaard test die voor Rettmeisjes geschikt is.

Ro kent niet alleen cijfers, letters en kleuren, maar alles wat er gezegd en door haar
gehoord wordt. Voor ons is dit geen nieuws. Van jongs af aan voelden we dat in Ro’s
intense blik, alert gezicht en lachende reacties veel meer begrip school dan elke psycholoog zei. Toen ze vier was kreeg ze een psychologische test. Ze vroegen haar een bel te luiden toen er een katrol en bel op een aktetas werden geplaatst. Ro keek intens naar de
bel, maar na een minuut begon de ‘tester’ de katrol weg te halen, terwijl Ro in haar handen bleef wringen. Toen begon Ro heel slim met beide vuisten tegen de tas te slaan,
steeds weer. Ik zei: ‘Kijk, bij elke klap laat ze de bel luiden!’
De testen gaf te kennen dat dit geen passende reactie was en niet meetelde voor de test.
Sindsdien vragen wij dat elke psychologische evaluatie gebeurt d.m.v. observaties en ouder
en leerkracht gesprekken en niet d.m.v. een test waarbij 90 – 95 procent van de gevraagde
respons bestaat uit fijne en grove motoriek. 왗
Alyssa werd getest voor we de diagnose RS hadden, toen ze twee was. Ze moest blokjes
stapelen en dingen pakken. Natuurlijk was de uitkomst dat ze het begripsniveau had van
een baby van drie maanden! Dit zei me niets, want onze zoon was toen drie maanden en
ik communiceerde met Alyssa heel anders dan met hem. Ik ergerde me eraan dat ze haar
nooit eerder hadden gezien en mij en de maatschappelijk werker, die hen uitlegde dat ze
haar handen niet kan gebruiken, negeerden. Ze gebruikten alleen hun standaard test,
waar zij natuurlijk weinig mee kon. Ik haat de brief die ze stuurden, omdat ze daarin als
hopeloos wordt afgeschilderd. Ik wil niet dat deze test haar beperkt in haar schoolkeuze.
(noot van de vertaler: In Nederland wordt niet zoveel met testen gedaan. In Amerika is
het nodig voor plaatsing op school). 왗

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

-

Pre-Requisites for a testing situation
The tester should be someone with whom she is familiar and comfortable.
This is helpful because the therapists can evaluate while helping the main tester do her job.
Testing should be done in a setting which is familiar and comfortable for her.
It is most helpful if she can be evaluated in various settings at school during meaningful
activities, and at home one-on-one with a parent or caregiver.
Part of the testing should be informal ‘behavioral observations,’ taken in a natural
setting, where skills not found on the tests can be observed.
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Tests which measure receptive language or reading skills should be adapted to her motor
needs. While the school may argue that the test is invalid unless delivered in a standardized
format, you may argue back that the test is invalid for her to begin with if it is not adapted
to her needs.
Don’t try to do too much at once. If she gets tired, stop and begin again on another day.

Remember that you are always free to disagree with the school’s evaluation, and get another
evaluation done by a professional of your choice. The school also has to allow you to provide
supportive documentation such as medical reports which must be included with her evaluation.

Methoden om testen aan te passen (als testen nodig is)
Voor je haar passieve taalbeheersing gaat testen is het van belang te kijken of ze de gebruikte
woorden of plaatjes kent en het begrip ja en nee. De test kan het beste over een aantal dagen
verspreid worden afgenomen om te voorkomen dat een slechte dag het resultaat bepaalt.

-

Gebruik de Peabody Vocabulary Test, waarin een kind plaatje met omschrijving moet
aanwijzen. Deze test kan vrij nauwkeurig de intelligentie meten. De plaatjes kunnen gekopieerd en vergroot worden, op een scherm gezet worden of verder uit elkaar als dat nodig is.
Gebruik vergelijkbare testen, met onderdelen die aangepast kunnen worden. Je krijgt een
niet-standaard score, die haar mogelijkheden beter weergeeft. Misschien dat het niet in alle
gevallen helpt, maar bij sommigen wel.
Gebruik een ja/nee kaart, zodat ze kan antwoorden op een testvraag ‘is dit een boom?’
Door woordkaarten die ze aan kan raken of zo dat ze kan kijken naar ja of nee. Dit is een
hogere receptieve (ontvangst) vaardigheid dan haar te vragen de boom aan te wijzen.

Lauren werd getest met behulp van de vereenvoudigde communicatie op het zesde niveau
in deze test, en kwam uit op tenminste vijfjarig niveau, waar eerdere testen een niveau
van tien maanden aangaven. Als de techniek vordert, zullen we betere testmethoden ontwikkelen en samen met andere groepen waar kinderen ernstige motorische beperkingen
hebben, aangepaste methoden ontwikkelen. 왗
Ik vroeg me vaak af waarom elke keer als Kelsey’s intelligentie werd getest, de professionals weigerden haar begrip te testen als ze haar therapieprogramma aan tafel deed. Ze
kent honderden woorden, categorieën objecten, kenmerken, voorzetsels, cijfers, ze kan
tellen, dingen sorteren, kent vele actie kaarten, zelfs abstracte. Ik leg bijvoorbeeld drie
kaartjes op tafel, waarop mensen staan die verschillende dingen doen. Op één plaatje
staan twee mensen die elkaar omhelzen. Ik zeg: ‘als je iemand lief vindt…’.
Ze raakt het plaatje van omhelzen aan. Ik vind dat heel knap. Ik leg verschillende cijfers
neer en vraag Kelly hoe oud ze is en ze raakt de vier aan. Niemand wil haar ooit testen als
ze dit ochtendprogramma doet. Ze willen haar in een kamertje zetten met blokken, waar
ze een hekel aan heeft, en met speelgoed dat geen geluid maakt, terwijl zij alleen aandacht heeft voor speelgoed dat iets zegt of muziek maakt. Ze eindigt met helemaal niets
doen en zij eindigen met de diagnose: ernstige vertraging (in de ontwikkeling). Ik word er
kwaad om en ben erdoor verbijsterd! 왗

Wat zij leert wordt vergroot door haar mate van motivatie, interesse in de informatie en de structuur en herhaling van de situatie. Ze is misschien niet geïnteresseerd, omdat ze verveeld of gefrustreerd is, niet omdat ze het niet begrijpt. Haar vermogen om te leren neemt toe met het aantal
ervaringen dat ze opdoet. De ene dag ben je onder de indruk dat ze bijna alles weet wat er te
weten valt en de volgende dag denk je dat ze erg weinig weet. Ze is misschien rustig en tevreden
bij het ontbijt en opgewonden en geagiteerd bij de lunch. Ernstig en gereserveerd in de middag
en alert en geïnteresseerd tegen bedtijd. Ze reageert verschillend op dezelfde muziek op verschillende dagen. Ze begint misschien te huilen en eindigt met lachen.
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Dat is moeilijk voor haarzelf, maar ook voor haar ouders, die van alles proberen dat zou moeten
helpen, maar zich machteloos voelen. Veel families geven aan dat hun dochter de emotionele thermometer van de familie is. Het helpt als je bedenkt dat zij deze wisselingen niet onder controle
heeft. Het overkomt haar. Of je het nou ongeregelde prikkels noemt, kortsluiting of overbelast
systeem, er gebeurt iets met haar. Het is niet haar fout dat het gebeurt en het is niet uw fout,
omdat u er geen controle over heeft.

We moeten accepteren dat ze ons geen constant beeld laat zien. Sommige dagen zijn
beter dan andere, maar zelfs op haar goede dagen is ze wisselend. Deels is het motivatie,
vaak is het overbelasting en de eisen die antwoord geven aan haar stelt en deels is het….
wie weet het? 왗

Het Rettmeisje heeft geen besef van tijd. Als ze het gerammel van potten en pannen hoort, is zij
klaar om te eten. Ze wordt misschien boos of verdrietig als haar eten niet onmiddellijk opgediend
wordt. Vaste gewoonten en schema’s helpen bij de dagelijkse dingen. Na een tijdje snapt ze dat
haar eten er zo aankomt. Maar als er afgeweken wordt van de vaste gewoonte kan dit moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld als ze uit eten gaat. Als u dan wat kleine hapjes achter de hand
houdt, bijvoorbeeld rozijnen, druiven of toastjes loopt het toch nog goed af. Als zij het toilet
nadert, gaat ze gelijk plassen. Wees gewaarschuwd!

Niveaus van beweeglijkheid / mobiliteit
Mensen die vaak contact hebben met Rettmeisjes zeggen dat ze meestal oplet, maar moeilijk te
bereiken is. Veel onderwerpen komen aan de orde, om niet te spreken van hoe gecompliceerd de
meisjes zelf zijn. Ze hebben veel karakteristieke eigenschappen gemeen, maar variëren sterk in
motorische prestaties. Haar mobiliteit beïnvloedt niet hoeveel ze begrijpt, maar wel hoe ze kan
reageren.
Het meisje met een hoge mobiliteit kreeg vaak eerst de diagnose autisme. Ze is actiever en heeft
vaak uitgesproken hyperventilatie. Ze onderneemt meer doelgerichte handbewegingen, maar
heeft ook intensere stereotiepe handbewegingen. Haar mate van aandacht kan extreem variëren
in korte tijd en zij is vatbaarder voor emotionele uitbarstingen. Zij is lichamelijk actiever en lijkt
over het geheel een hoger psychisch tempo te hebben. Haar mobiliteit maakt het mogelijk haar
wensen kenbaar te maken (ze kan naar de kraan lopen als ze wil drinken), maar zorgt tegelijkertijd ook voor frustraties (ze moet bedenken hoe ze er kan komen).
Het meisje dat veel minder mobiel is kreeg vaak eerst de diagnose van hersenverlamming of algehele achterstand. Ze is minder actief en haar stereotiepe handbewegingen zijn rustiger. Haar
psychisch tempo is langzamer en tijdens vertraagde reacties lijkt ze in diepe gedachten. Ze heeft
niet zulke dramatische stemmingswisselingen en lijkt emotioneel stabieler. De coördinatie van
haar motoriek is langzamer en ze lijkt inkomende gevoelsprikkels en reacties beter te kunnen
reguleren. Haar beperkte mobiliteit maakt het haar moeilijk te laten zien wat ze wil of nodig
heeft, ze kan goed antwoord geven met haar ogen.
Sommige meisjes zijn een mix van beide, of veranderen in de loop van de tijd. Alles bij elkaar
orrespondeert de mate van haar lichamelijke beperking niet met haar intellectueel vermogen.
Verminderde mobiliteit wil niet zeggen verminderd begrip. Omdat ze kan lopen is ze nog niet
slimmer. Maar verschillende therapeutische benaderingen hebben meer of minder succes in een
bepaalde groep.

Het lesprogramma
Een goed lesprogramma begint voor elk meisje met een emotioneel veilige omgeving, die bijdraagt aan haar leervermogen. Als een meisje zich veilig voelt, is ze ontvankelijker en ‘leerbaarder’. Een programma moet draaien om haar eigen mogelijkheden, vragen en behoeften en dit
alles afgestemd op het stadium van het RS. Bijvoorbeeld in het tweede stadium, de regressie
periode, kan het wijzer zijn niet te veel te concentreren op fijne of grove motoriek, maar in plaats
daarvan zekerheid te bieden op het moment dat zij emotioneel in de war is. Als zij zich veiliger
voelt, zal ze haar lichaam beter kunnen gebruiken.
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We hebben ook wat alternatieve dingen geprobeerd. Gehoortraining hielp niet.
Sensorische integratie hielp niet, voor zover ik weet, maar de opdrachten waren leuk voor
ons en voor haar. Speltherapie hielp met communicatie, maar geen andere vaardigheid
verbeterde. Cranio-sacraal therapie leek aanvankelijk te helpen met het lopen, maar nu
niet meer. Prismaglazen leken aanvankelijk te helpen, maar wij gebruiken ze niet meer
sinds Amanda hyperventileert en zich erg verzet tegen de bril. Allergietesten en behandeling met druppeltjes leken niets uit te maken, maar het was moeilijk te vertellen. 왗

Wat is de Lovaas les methode?
De moderne versie van Lovaas therapie kost veel tijd, wel 20 tot 30 uur per week. Alleen positieve
beloning wordt gebruikt. Het kind wordt gevraagd iets te doen, zoals klappen, een bepaald geluid
maken of iets aanraken en krijgt een beloning, meestal eten en een pluim, als ze erin slaagt. In het
begin worden de reacties aangemoedigd door de volwassene, die haar in de beweging begeleidt.
De volwassene helpt steeds minder en van het kind wordt verwacht ongeveer op dezelfde manier
te reageren. Na verloop van tijd blijft de hulp helemaal achterwege. Als de taak vaak goed uitgevoerd wordt, wordt een andere opdracht uitgekozen die voortbouwt op de vorige.

We probeerden Lovaas bij Leah, begonnen toen ze ongeveer 3 was en pasten het snel aan.
We gaven veel minder uren, omdat Leah rust nodig heeft en overladen wordt. We accepteerden een lager percentage correcte reacties, aangezien Leah niet altijd kan handelen
naar de opdracht, zelfs al wil ze wel en weet ze het antwoord (en bij Rettmeisjes kan het
even duren voor ze handelen naar een opdracht). Ook merkten we dat ze snel verveeld
was. Als ze ons heeft laten zien dat ze iets weet, ziet zij er de noodzaak niet van in om
het steeds weer te laten zien. Haar percentage goede antwoorden gaat omhoog als ze
geïnteresseerd is en zakt snel als ze verveeld raakt. Wij zagen bij Leah echter wel voordelen – de herhaling en beloning hielp haar bij het leren van motorische opdrachten, zoals
zichzelf omhoogduwen vanuit zit en haar wijsvinger afzonderen. Het was ook voor ons
goed aangezien het ons duidelijk maakte hoeveel ze weet. Ze liet ons zien dat ze verschillende kleuren en letters kan herkennen, kan kiezen tussen groot en klein en een item in
een categorie kan zetten, zoals voedsel tegenover kleding. Het overtuigde ons ervan dat
we geen ernstig verstandelijk gehandicapt kind hebben en dat we meer van haar mogen
verwachten. 왗
Het eerste dat ik met Mary deed was veel voorlezen. Daarna zochten we kaarten met
woorden erop geprint bij elkaar, tegenovergestelde woorden, actieplaatjes om werkwoorden te leren, maakten combinaties van bekende woorden met werkwoorden. Vervolgens
voegden we iets toe aan een bekende zin. En we speelden een spel met gekke zinnen,
zodat zij het goede woord moest vinden om de zin betekenis te geven. We gebruikten
woorden die hetzelfde klinken en lieten haar onderscheid maken tussen de twee.
Tegen die tijd las ze zelf boeken. Ze verslond ze. Je weet niet hoe verbaasd ik was toen
ze een avonturenboek koos om te lezen. Dat had ik nooit bedacht. Onze meisjes zijn vol
verrassingen! 왗

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

My daughter is three and will be entering school soon. Where do we begin?
Before the first meeting, make a list of your daughter’s classroom options. Check out every setting
from the regular neighborhood school to the early childhood classroom to the special needs
classroom. If your school district does not have all of these programs available, they are required
to provide transportation if an out-of-district program is the most appropriate for your child.
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Visit each of these programs and take lots of notes. Visit once when the children are present and
re-visit with the teacher when you can talk alone.

-

Make a list of questions to ask. You will want to know:
Do they have experience with RS? Children with communication problems?
How many months a year does the school run?
Are summer programs available?
How many days do the children attend class?
What are school hours?
What professionals are in the classroom?
Will she have a personal aide?
How many children will be in the class?
What is the ratio of adult to child in the classroom?
How far is the restroom? Are there provisions for privacy?
How many hours of therapy would be available for your child?
How many room transitions must be made each day?
Is there a provision for inclusion with typical students?
What kind of therapies will be provided?
Does the school have good adaptive equipment?
What is a typical school day schedule?
What is the curriculum? Do they do art and music?
Will they take field trips?
Are parents encouraged to participate?

Before you get started, do your homework. Know the law. Call your State Department of
Education and request copies of all the laws, programs and school (public and private) listings that
you can get. Get a copy of the Parents Rights from the school and read it ahead of time. Fight for
what you believe in. As the best experts on their child, parents have enormous power. Don’t be
intimidated by professionals. You are your child’s best advocate and the most important person
involved in planning for her.
Make sure to discuss your child’s history, her needs, and potential placement in that order. It is
illegal for the school to tell you what they have first and then try to fit your daughter into it.
Her needs come first, and then placement according to those needs.
The key words to use are ‘appropriate’ and ‘inappropriate’ when discussing her school program.
Always talk in terms of your child’s needs and provide written documentation for what helps her
and what does not.
Her program must be based on her needs, not the staff needs; what she needs, not what the
budget can afford. There is no standard RS teaching approach, just as there is no standard CP
teaching approach. It must be tailored to her specific needs. If you do disagree with their
suggested approach, request to go to mediation and due process. Explain why you do not agree
that the program they are suggesting is appropriate to your daughter’s needs. Stay calm and stick
to your gun’s.
Plan to drop in for a short, friendly, informal meeting with the principal, school psychologist,
therapists and nurse before the formal meeting. They won’t be able to discuss her placement
outside of the formal meeting, but you can get valuable information about the program and
insight about the school’s philosophy and a feel for the school’s atmosphere.
If you want your daughter to have a fall time aide, make sure to get a doctor’s note. The school is
protected by law from the delivery of medical services, so they may tell you they don’t provide
medical care. Make sure the doctor’s note is worded from the perspective of your daughter’s need
to be successful in school. When it comes to therapies, make them apply to her need to be successful in school. If she needs to have physical assistance to move from one place to another during
the school day, it can be used to justify the need for physical therapy. If she needs to be able to sit
and attend to be able to learn, they may have to work on balance and focus, etc. Phrase things
according to what needs to be done in a school setting, long and short term, and then what supports need to be in place to meet those requirements.
Make sure you have some academic requirements set up before you walk in the door, in the form
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of cognition, self help, fine motor, gross motor, and speech and social psychology. Base the
requirements on things they do in school for kids your daughter’s age. That’s why it helps to walk
around the school. You’ll get better ideas.
If this is her first time in school, try to schedule the meeting well ahead of your daughter’s third
birthday in case you have to go to mediation. Delivery of services must begin with a designated
time after everyone agrees on the services.
Take good notes, and put all of your requests to them in writing with a copy to the school’s
superintendent if you think it is necessary.

What if we don’t agree on the delivery of services?
Ask the therapists what they recommend and why. Get as much information as you can before a
review meeting. Keep a ‘Let’s see what we can do to help my daughter’ attitude. Ask how getting
less services helps your daughter. Provide written documentation of her need for therapies. If the
excuse is used that she is ‘not making progress’ in therapy, use the argument that in RS, where loss
of mobility is likely, ‘maintaining’ is progress.

What if we don’t agree on placement?
If you go to mediation or due proces the law states that the school has to keep your daughter in
her current program until the dispute is settled.

How do we decide which program will suit her best?
It is possible that more than one placement would fit her needs. You may want to consider a
combination program. For instance, she may benefit from being in the early childhood classroom
twice a week and a ‘regular’ preschool twice a week. Or, she may do well in the special needs
classroom three times a week and the early childhood classroom twice a week. It is important to
take everything into consideration after asking the right questions and discussing the issue with
her therapists. Sometimes they can be your best advocates

What is the IEP?
IEP stands, for Individualized Educational Program. It is a written plan for the special education
and related services specifically designed to meet the unique educational needs of a student with
a disability. IEP meetings are held to develop the program by a committee that includes a school
administrator, the student’s teacher, the parents, and the student when appropriate.

Can others be included in developing the IEP?
Yes. A school administrator or representative must be present at all IEP meetings along with all
other required personnel. Additional participants in the IEP meeting may include regular or
vocational teachers, therapists, ‘dance counselors, rehabilitation counselors, pupil personnel staff
and others at the discretion of the school and/or parent. You may bring along an experienced
parent as your advocate.

What does- the IEP include?
The IEP is an outline for the child’s special education, a commitment in writing of the resources the
school agrees to provide. It specifies goals and objectives based upon the student’s present level of
educational performance, which are outlined by those involved in planning and providing Services.
The IEP also designates the educational placement or setting, and the related services necessary to
reach these goals and objectives. It must include the date when services will begin, how long they
will last, and the way in which the student’s progress will be evaluated.

How is the IEP used?
The IEP is a good tool to identify the student’s needs and specify how they will be provided for.
It is an opportunity for parents and educators to work together as equal participants. The IEP is
revised as the needs of the student change, and is reviewed periodically as an evaluation of the
student’s progress toward meeting the educational goals and objectives. Finally, the IEP serves as
the focal point for clarifying issues and cooperative decision-making by parents, the student and
school personnel in the best interest of the student.

206

15 ONDERWIJS EN LEREN

Het Rett handboek

What should be included in an IEP?
The IEP should:
be comprehensive, covering all areas of need, including communication, behavior,
socialization, self-help, academics, perceptual-motor and gross-motor skills, vocational skills,
and transition services, related services, and needed accommodations in both general (regular
and vocational) specia education.
have goals and objectives that are stated in measurable observable behaviors.
be based on a developmental or functional sequence of skills.
fit the student’s student’s current level of functioning and expected growth rate.
be written in language that is easily understood by both parents and professionals.
be developed as a partnership of parents, the student, and school personnel.

-

How can we make sure she gets therapies on the IEP?
Teachers and therapists are there to assist her in any area she carmot accomplish alone. If she can’t
hold a spoon, brush her teeth, use the toilet or turn pages, occupational therapy would be,
appropriate. If she needs help with learning to walk or range of motion, physical therapy would
be needed. Each of these is necessary to help her get, the best of an education. Knowledge and
persistence pay off. Sometimes it’s all in the way you word it in the IEP The more creative you
can get to make the goal ‘appropriate’ for school the better your chances of getting the goal
approved. If it assists her learning, it should be on the IEP.

When is the IEP done?
By law, the IEP must be developed within thirty calendar days after eligibility for special education
is determined. The IEP must be completed before actual placement and before the start of special
education and related services. Unless requested more frequently, all IEP’s must be reviewed at
least annually by the IEP committee.

We approached the IEP with a list of things we wanted to see included in her program,
but by the time the teacher and the assistant principal were throulyh reviewing their
proposed goa s, most everything we’d planned to bring up had alreadv been covered.
Many of the activities are written to include peer participation as a source of motivation.
Thev are looking tor ways to incorporate a music therapist. at least for an assessment,
but everyone who works with her told us how responsive to music Naomi is. And we didn’t
have to tell them! Things often take longer than we would like, but the attitude from the
top down has been respectful and cooperative. And the classroom environment is wonderfully positive and inclusive. 왗

How will I know bout the IEP meeting.?
You will be notified in writing with a notice that must include the purpose, date, time and location
and a list of who will be in attendance. The meeting must be scheduled at a mutually acceptable
time and place.

Can the IEP be changed?
An IEP committee must meet, with prior notice to the parent/legal guardian or surrogate parent.
If the revised IEP results ‘in the partial termination of special education and related services,
Written parental consent must be given before the termination of services.

What are Direct Services?
Direct services are specialized instructional services provided directly to the student in the general
education classroom. the special education classroom community or other appropriate settings.
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What are Indirect Services?
Indirect services include consultation services by other service providers (eg., school psychologist,
vocational counselor, guidance counselor) to assist them in developing programs appropriate for
the student. The special educator may monitor the student. The general education teacher(s) of
all mainstreamed students should be provided consultation services as needed.

What are Related Services?
Related services consist of transportation and any other developmental, corrective and other
supportive services, such as ordering and setting up equipment. This may include speech therapy,
physical and occupational therapy, recreation, including therapeutic recreation, social work
services, counseling services, including rehabilitation counseling, and medical services
(for diagnostic and evaluation purposes only) as may be required to assist a child with a disability
to benefit from education.

What are Transition Services?
Before a student turns 14, the IEP must include an annual statement of needed transitional services
to postschool activities. This includes a statement from agencies responsible for services after
graduation before the student leaves the school setting.

What are Assistive Technology Services?
Assistive Technology Services are those that help an individual with a disability to select, acquire
or use an assistive technology device. Services include a functional evaluation in the person’s
customary environment; and the selection design, fitting, customizing, adapting, applying,
training, maintaining, repairing, purchasing, leasing, or otherwise providing for the acquisition of
assistive technology devices.

How is placement determined?
Once the IEP is developed and the annual goals and short-term objectives have been agreed to,
placement must be determined according to these goals and objectives. The student must be
placed in the Least Restrictive Environment (LRE) appropriate for her.
Considerations for least restrictive environment include: The opportunity, to the maximum extent
appropriate, to participate with nondisabled age appropriate students in academic nonacademic,
and extracurricular activities.
A setting as close as possible to which the student would be assigned if she did
did not have a disabilty
Consideration for the amount of time and the distance she must be transported
from her home
Removal from the regular educational environment only when the nature and
severity of the disability is such that education in regular classes with the use of supplementary
aids and services cannot be achieved.
Consideration for any harmful effects the placement may have on the student.
Provision of the quality of services the student requires.
Program and services as specified in the student’s IEP must be appropriate to
meet her needs.
The same type of placement may not be appropriate at every stage of her life. The Admissions
and Release Committee (ARD) should decide together what best meets the student’s needs at
the time, and as a group develop the IEP Once the IEP is developed, the committee decides
where it can be best implemented. Be sure this isn’t the other way around. Placement is
determined by the committee usually once a year, but more often if needed.

-

Sometimes the answer is inclusion, other times it is a quiet, self-contained classroom.
Sometimes it is half a day in each. Sometimes it is home schooling. So on and so on... 왗
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What are options for placement in the public schools?
1
2

Direct instruction and/or consultative services within regular/vocational education
Direct instruction and/or consultative services within regular/vocation education with
content instruction in a resource room
3 Direct instruction and/or consultative services within regular/vocational education
with content instruction in a more special education classes
4 Self-contained in a special education classroom with integration as appropriate
5 Self-contained in a special education classroom with no integration in regular
public school
6 Separate public day school for students with disabilities
7 Separate private day school for students with disabilities
8 Public and/or private residential facilities
9 Homebound
10 Hospital

We should be out there trying to get the funding, education and support we need in
caring for our daughters. But we need to do it in a way that informs educates and wins
minds over, not demands and threatens, though there is a time and place for that when all
else fails. I don’t want my School Board to help us because they ‘have to.’ I want them to
help because they see and understand the need. Otherwise all that happens is the squeaky
wheel gets oiled, but never changed, and the next person in line has to go through all the
hassles we did. 왗
While I think it is beneficial to get attention to Rett syndrome and the plight of our girls,
and not to sugar coat anything, the last thing I’d want to see is a gloom and doom
presentation that convinces educators there is no point in wasting resources on a Rett girl
who is helpless and hopeless. We should point out the problems of a capable mind being
stuck in a body that won’t respond to it, but also point out her capabilities and the need
for resources to be allocated and developed to enable her to reach her full potential. 왗
We use a communication notebook, but the staff wouldn’t always fill in all we needed to
know. I decided to make it easier on them and in turn provide us with all the information
every day. I developed a form on the computer so they would only have to circle
responses, like:

-

Alyssa ate Breakfast?
Alyssa ate Lunch?
Alyssa ate PM snack?
Had B.M.?
Took Nap?

All
All
All
Yes
Yes

Some
Some
Some
No
No

None
None
None

Then, I left a blank section at bottom for notes. This has proven quite successful as it
allows teachers time to write special things about her day and also provide us with the
information we need to know every day. 왗
I have found on several occasions that goals are: set and then not met. The reasons given
are that she refuses, or shows no interest. I recently helped another RS mom set up goals
for her daughter’s IEP. They wanted to cut down her therapy time, because she wasn’t
making the goals. They were not motivating her to do what they wanted. Trying to get
her into a four point stance (hands and knees) was modified to attempt to make her crawl
to a toy. Getting her to take steps was modified by putting M & M’s around the room that
she could have if she walked there. Make the goals realistic, but give her the incentive to
want to do it! Stick to your guns. This mom called me after the IEP meeting, and was
excited to report that they ended up giving her more time rather than cutting it! 왗
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She even got an extra snack time added to Maria’s day by writing the goal: Maria will
increase fine motor activities with a pincer grasp on small food items for 15 minutes each
day. She gets the direct O.T., and the extra calories!. 왗
At Amanda’s IEP review, the therapists listened when I told them just how much she
does understand and what she can do. We are working on reading and are developing a
much larger communication system for her. Her IEP reflects HER abilities and strengths,
and recognizes her potential. Lately I have greeted her at school saying things like,
‘Guess what we are going to try today?’ She giggles and gives me that knowing look. 왗

-

Tips bij het onderwijs:
Veronderstel dat ze je begrijpt
Ze heeft misschien iets nodig om zich veilig te voelen, zoals een doekje of een popje
Toon begrip voor angsten en aarzelingen
Beperk de prikkels van buitenaf tot het minimum
Leg alles eerst uit voor je iets doet
Maak situaties zinvol
Kies activiteiten die een beroep doen op haar emoties en gevoelens
Zorg dat activiteiten kloppen met de leeftijd van het kind
Structureer activiteiten in een vaste volgorde
Geef haar één taak tegelijk
Maak een schema van haar activiteiten met tastbare herinneringen
(tas bij de deur, slabbetje voor de lunch)
Kies signalen die ze begrijpt (woorden, tekens, tekeningen)
Combineer verschillende signalen, zodat ze meer dan één aanwijzing krijgt
Zeg het niet… zing het
Laat haar vrij bewegen in de omgeving, ze leert door het in zich op te nemen
Zorg voor verschillende beelden, geluiden
Geef voldoende tijd en gelegenheid voor nieuwe ervaringen
Zorg voor herhaling van activiteiten, maar niet tot vervelens toe
Motiveer haar door verwachting te creëren voor het voortzetten of afmaken van
een proces of taak… wacht op haar reactie
Geef haar de kans op haar eigen lichamelijke niveau mee te doen
Verzeker je ervan dat ze zich op haar gemak en goed begeleid voelt
Schrijf activiteiten op in haar schriftje, waarin school en thuis hun ervaringen delen
In plaats van haar om een reactie te vragen, zoals ‘zeg hallo’, kun je beter gewoon
tegen haar hallo zeggen en hopen dat ze hier op reageert
Als je haar iets wilt laten doen, vraag haar dan niet iets te doen. Maak opmerkingen over de
activiteit of object. In plaats van ‘raap het snoepje op’ zou je kunnen zeggen ‘jij houdt van
snoep’. In plaats van ‘kom eens aan tafel zitten’ kun je zeggen ‘de koekjes liggen op tafel’. Zo
moedig je haar aan intuïtief te handelen, in plaats van haar bewegingen te moeten ordenen
Geef haar voldoende tijd om te antwoorden
Let op haar lichaamstaal
Als ze begint, onderbreek haar dan niet door commentaar te geven op wat ze doet.
Ze denkt dan aan ‘hoe’ ze het doet en ze zal waarschijnlijk stoppen
Bedenk activiteiten die motiverend zijn. De meeste Rettmeisjes houden van knuffelen,
luidruchtig spel, muziek, boeken, televisie, schommelen, autorijden, baden en zwemmen,
buiten zijn, eten, foto’s van bekende mensen en plaatsen, baby’s en kleine kinderen (vooral
hun stemmen) en mannen!

Een berichtje aan de leraar
Het moet voor onderwijzers moeilijk zijn om ouders te begrijpen. We kunnen sluwe schepsels zijn!
We kunnen veeleisend en kritisch zijn en soms zelfs ronduit nukkig/ excentriek. We kunnen teveel
van u verwachten en we kunnen verwachten dat u alle antwoorden heeft.
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We kunnen erop staan dat u het op onze
manier doet, terwijl u het anders heeft
geleerd. We gaan waarschijnlijk tot het
uiterste. We verwachten soms dat u de
hele dag één op één met onze dochters
doorbrengt, hoewel we weten dat u veel
meer leerlingen heeft. Soms weten we
zeker dat wij het bij het rechte eind hebben. Soms willen wij steeds uw tijd en
aandacht. We kunnen onuitstaanbaar
veeleisend zijn. U kunt dat beter begrijpen als u bedenkt dat alles voortkomt uit
liefde voor onze kinderen. Ondervinding
is de beste leermeester. Wij kennen onze kinderen
het beste. Wij geven onze kinderen in uw handen. Het hangt van u af. Bij u zoeken we wijsheid,
kennis en ervaring. We vertrouwen ons kostbaarste bezit aan u toe. We waarderen de tijd en
liefde die nodig zijn om het beste te doen voor onze kinderen. Laten we samenwerken.

Integratie
Een groeiend aantal Rettmeisjes volgt (in Amerika) het reguliere onderwijs van peuterspeelzaal tot
en met middelbare school. Dit is mede door een succesvolle samenwerking tussen de ouders en de
leerkrachten en een goede ondersteuning van het schoolteam een zeer positieve trend.

We willen allemaal dat onze kinderen geaccepteerd worden en vrienden hebben.
Andere kinderen en de leiding accepteren onze kinderen elke keer als zij ze zien. Dat doet
mijn hart goed! Ik denk dat we zowel kinderen als volwassenen moeten leren dat we
allemaal gevoelens hebben en dat we ondanks onze verschillen daarin hetzelfde zijn. 왗

Wat betekent integratie voor een Rettmeisje?
De mogelijke leermogelijkheden van Rettmeisjes zijn lang overschaduwd geweest door hun
enorme lichamelijke beperkingen, die communicatie op de traditionele manier onmogelijk maakte.
Men denkt echter dat passieve taalbeheersing veel groter is dan vanzelfsprekend aangenomen
werd. Het werken met voor de leeftijd kloppend lesmateriaal is stimulerend en uitdagend gebleken voor de studente met RS. Vriendschappen en sociale contacten worden door dit integratieproces aangemoedigd.

Vanaf dat ze tien is bezoekt Molly reguliere scholen. Ik denk dat niemand goed kon
inschatten hoe slim ze was. Voor ons gezin was integratie de bevestiging dat ze zo
volledig mogelijk mee kon doen. Het gaat om een groepje meisjes dat samen eet en dan
buiten speelt, met volwassenen in de buurt als assistentie nodig is. Het is de kans om deel
te hebben aan de echte wereld. En dat was waar we wilden dat Molly als volwassene zou
zijn – in de gewone wereld en wat ze daarover moest leren door er te zijn. 왗

Is integratie alleen bedoeld voor de hoger functionerende meisjes?
Integratie houdt in dat iedereen is uitgenodigd en erbij hoort. Sommige van de meest ernstig
gehandicapte meisjes zijn met succes geintegreerd in reguliere schoolprogramma’s.
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Ze zat niet in de gewone klas om een bepaald niveau sociologie of aardrijkskunde te
leren, alhoewel ze dat misschien wel kon. Wie weet het precies? Ze was daar omdat ze
een student was in onze gemeenschap en daar leerde ze hoe mensen met elkaar omgaan
en hoe je je moet gedragen. ‘Onderweg’ kwam ze soms een vriend tegen, die echt om
haar gaf en tijd met haar doorbracht omdat hij of zij haar leuk vond, niet omdat het hun
werk was of ze er voor betaald kregen. Ik zei wel eens dat ze juist omdat ze zo weinig
kan, de steun van de gewone samenleving extra nodig heeft. 왗

Hoe kan integratie op een gewone school haar helpen?
Integratie met niet gehandicapte leeftijdgenoten vergroot de motivatie. Ouders vertellen dat sommige meisjes een grotere concentratie spanne bereiken en zij langere periodes stil kunnen zitten
en zich concentreren en dat hun negatief gedrag afneemt.

De andere leerlingen leerden achting, verantwoordelijkheid, tolerantie en vertrouwen en
wij maken thuis een veel blijer, tevreden en alert meisje mee. We hebben voor de afwisseling een geweldig jaar. 왗

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

Kayleigh has a better quality of life and a chance to be a flower girl, have birthday parties
with buddies from the our neighborhood school share secrets with her older sister and
quick kisses from her brother. Last year a few of the girls in Kayleigh’s class at school really
‘took a shine’ to her. Two of them even invited Kayleigh to, their birthday parties, a very
big first for her. We decided to take the next logical step and have a ‘kid’ birthday party
this year for Kayleigh. We invited three of the friends from school, a neighbor girl and
another girl from a neighboring suburb who also has RS. They all accepted the invitation!
What a great start. We planned three of Kayleigh’s favorite things; swimming, eating
pizza, and eating birthday cookie. It all went wonderfully and I don’t know when I’ve ever
seen Kayleigh so happy and excited as when all her friends arrived at the front door!
The whole party was a great success. The ‘typical’ friends were fascinated to see another
girl with RS and realized that Kayleigh isn’t totally unique. Their acceptance of both girls
with RS is an incredible boost for our family morale We can do anything now! She is in a
classroom with children who adore her and pay lots of attention to her and a teacher who
is fun, stimulating and includes her in everything. She goes to an after school program
where the leaders treat her like a ‘normal’ child, talking to her and expecting her to
participate completely. We take her with us everywhere we go as a family and to places
she loves as well. I am so encouraged as I reflect on her progress. 왗

Is integratie de juiste keuze
voor iedereen?
Integratie betekent dat het voor iedereen
verkrijgbaar is (het Amerikaanse begrip
inclusion betekent letterlijk insluiting,
het meerekenen).
Toch kennen bepaalde gebieden geen
integratie programma en sommige ouders
kiezen niet voor integratie, hebben liever
een meer beschermende omgeving.
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Niet één oplossing werkt voor iedereen. Ieder gezin moet zelf beslissen wat het beste is voor hun
dochter. Echte integratie vraagt nogal wat betrokkenheid en samenwerking.
Slechte integratie is erger dan geen integratie.

Het is voor kinderen uit beide groepen goed dat ze veel tijd samen kunnen doorbrengen
en sommige van onze ‘speciale’ kinderen doen het heel goed in een ‘gewone’ schoolklas,
de hele dag. Maar ik kan niet zeggen dat volledige integratie goed werkt bij iedereen.
We moeten keuzes kunnen maken voor een juiste ‘klas’ voor ieder kind. 왗
Kimberly is in a ‘special’ class and has RE, library, music and art with 4th and 5th graders.
I would not want her placed in ‘regular’ classes all day. I think it would be very stressful on
her and at times distracting to the other children in the class. Kimberly was placed in an all
inclusive school for one year. We were told by the teacher and the classroom aides that she
was getting her stretching exercises everyday, like her IEP requested. We asked this
question very often and were always told that she was getting stretched and massaged
every day. When summer school started that year, the summer school teachers and therapist were astonished at how much Kimberly’s physical condition had deteriorated.
I requested that Kimberly be moved back to her old class, where she will stay until next
year. We feel she gets the appropriate amount of therapy, interaction, inclusion and
education ‘for her’ in this class. 왗
We tried a full inclusion approach for Amanda with emphasis on communication for two
years. At the end, she was no better off. Her gross motor skills were worse (I think from
depth perception), fine motor skills were the same, communication was a little better
when in a quiet isolated environment, noise sensitivities were about the same, and her
social emotional ability seemed about the same. During that two year period she had some
ups and downs in: almost all areas, but overall never got much better. Then we put her in
an at home behavioral training environment, 20 hours per week. It really helped decrease
aggression, taught her some cognition skills like ‘give me,’ matching, and noun and verb
recognition – things we had tried to work on as part of therapy for years with inconsistent
results. Her fine motor skills got better and she could do four piece puzzles with positional
prompting. Gross motor stayed about the same, and expressive speech and imitation got a
little better. Her noise sensitivities seemed to come and go, but did not affect her learning
since she was learning in quiet, isolated environments. She could not do her drills if the
blinds were open or she could hear noise outside her room. This fall, we put her in a
school placement for about 15 hours a week. She also has O.T., P.T., S.T. and some social
time She still cannot eat with other kids. She’s too scared or too unfocused – either way
she doesn’t eat well with other kids. She does go to another classroom about one hour a
day in the afternoon to be with other kids. When I pick her up now she is quite happy,
likes being at school, seems able to be social and is doing well. Bringing her to school is
still pretty difficult. She hyperventilates during the transition a lot, may pass out, and is
scared to death of the other kids in the morning. The behavioral approach, exposure and
support do not seem to help with transition issues consistently. The bottom line is we now
take a mixed approach with a lot of protection and she seems okay with this. Altogether, I
prefer this mixed program. I do find if we emphasize the social stuff to much, it does not
work for skill building. Amanda needs quiet, one-on-one to build skills. But I don’t want
her isolated all day – everyone needs a buddy. It was only this year that she seemed consistently happy in a classroom situation. 왗
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Hoe kunnen we een goede crèche vinden die onze dochter helemaal opneemt?
Goede dagopvang vinden is een uitdaging voor alle gezinnen. De speciale behoeften van een
Rettmeisje maken een kinderdagverblijf misschien huiverig om haar op te nemen. En als u haar
wilt plaatsen, wilt u dat ze ook echt op haar plaats is, dat ze ook echt welkom is en gewaardeerd
wordt. Ondersteunt de directeur de plaatsing van uw kind? Weerzin / tegenwerking is geen goed
begin, maar geef niet snel op. Andere gezinnen hebben die onwil ook meegemaakt in het begin.
Als het zo blijft is het beter om ergens anders te gaan kijken. Vraag naar wisselingen in de leiding.
Dit is een goede indicator voor de sfeer. Als de leiding komt en gaat is dat niet goed voor uw
dochter. Ze heeft constante zorg nodig en leiding die vaak wisselt is verdeeld en dit heeft zijn
invloed op de goede zorg die ze nodig heeft. Bezoek de ruimte waar uw dochter de dag zal
doorbrengen. Is de leiding enthousiast over haar komst? Gaat de leiding ‘op kinderniveau’ met de
kinderen om? Is de klas / ruimte goed georganiseerd en gestructureerd? Of rennen de kinderen
zomaar rond, zonder orde? De voorziening hoeft niet spiksplinternieuw of modern te zijn. Het is
niet het gebouw, maar de mensen die er werken die het verschil maken. Zoek een omgeving waar
de mensen, die voor haar zullen zorgen, warm en begrijpend zijn en zich aan haar willen aanpassen; en die haar zien als een positieve toevoeging aan het programma. Dit is van belang vanaf de
crèche tot de middelbare school.

The best day care placements we had for Stefanie were those where the staff loved her
devotedly. They weren’t special education preschool teachers, just day care staff who loved
kids, and had a special place in their heart for Stefanie. 왗
Really good schools do a good job with students with all kinds of needs and conversely,
not-so-good schools tend to be less than thrilling for many students. There is very little
that can be done for a student in a self-contained classroom that can’t be done in a
regular classroom, if all the team players are very creative. 왗

How have parents reported their daughter’s experience with inclusion?
When everyone is prepared, the program is well supported and the child’s needs are met, parents
report success. Experience is the best teacher.

Nothing prepared me for the evening when my daughter’s neighborhood school spoke of
the possibility of including her there the following year. My mouth must have dropped a
million miles. I couldn,t speak. I stuttered and then, lapsed into a stunned silence. Oh,
I was certain this speech and language pathologist thought Laura Leigh came by all her
problems naturally. Never had I been so dumbfounded! That eve was the dawn of a
miracle. Through blurry eyes, I watched the construction crew renovate the existing ramp
and add another ramp onto the school. Handicapped parking places were designated in
bold, bright colors. The principal assured me that the law stated that public buildings
should be accessible. There were parents with disabilities who could utilize these ramps
also. That part may have been true. However, I knew that parents would not be using the
polished changing table, the stander, the bean bag and stadium chairs, the computer, or
the light board with the sticky figures Laura Leigh enjoyed. No, all these things were
added for the love of a child. I will never forget Laura Leigh’s first day of school when
five adults hovered over her like guardian angels. Then came the phone call from the
communication specialist that she had fallen in love with my daughter. Laura Leigh’s
regular education instructor wanted to retain Laura Leigh another year because she was
an asset to the classroom. The music teacher actually taped songs for Laura Leigh that she
appeared to enjoy: during class. Laura Leigh had already been incorporated into the
neighborhood Brownie troop, and she was loved and accepted there. Children were
coming to the door to play with her, and there were invitations to birthday parties.
I am a fortunate mom. It’s not something I take for granted. Once I was a victim of
shattered dreams. Now, I am living a miracle, the miracle of life! 왗
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Kim must have spent 10-15 years in various ‘special school’ settings, where special
education teachers tried to teach her ‘living skills.’ These consisted entirely of motor
actions that she was unable to perform because of her severe dyspraxia (i.e., inability to
perform the action while nevertheless ,understanding the nature of the task).
The terrible boredom of being ‘taught’ to brush your hair, brush your teeth, etc when
the actions just cannot happen is enough to make anyone scream and bang their head
– I know I would! Putting RS girls who cannot talk in a class with a bunch of others who
cannot talk doesn’t make for really interesting discussion. 왘
And it doesn’t allow them to make friends. How do you make friends if you cannot communicate? What can you possibly do? Learning to read, and hence receive a real education, is giving them a lifelong ability to be interested. 왗
Syleana’s school programs since we moved three years ago have been less than impressive,
but this year has been different. These children weren’t afraid of her and she learned
quickly that if she wanted to be with them, she needed to control her behavior. We went
with our instincts and pushed for integrated time for Syleana, but it was a complete
struggle. We found that we had to police her activities and even do some detective work.
We finally resolved that things would not change and began searching for other programs. Her special education teacher jokingly told me last week that she hardly ever sees
Syleana anymore. She is mainstreamed into other regular education classrooms for art and
music and a regular physical education class, in addition to her adaptive physical education
class. This fall, Syleana started at a new school. When I first told her teacher of our plans
for mainstreaming, I thought I noticed a look of surprise and possibly hurt come across her
face, but she was confident enough to: say ‘let’s give it a try.’ Our goal over the next two
years is to continue to increase Syleana’s ‘mainstreamed time’ and to decrease the time
that the aide must accompany her, by having her classmates shoulder responsibility for her.
It is also our hope to help her establish some relationships for her move into junior high. 왗

Hoe reageren leraren op een Rettmeisje in een gewone klas?
Het programma werkt alleen als mensen erin geloven. Als een nieuwe golf in het onderwijs is
integratie niet door alle leraren geaccepteerd. Sommigen voelen zich onvoorbereid om leerlingen
met speciale behoeften te onderwijzen. Als ze echter een Rettmeisje in hun klas hebben meegemaakt, worden veel leraren die eerst niet mee wilden werken aan integratie, juist voorstanders.

Crystal was in a special education classroom in a public elementary school for the past four
years. Previously she was in a special education, school. I would never put her back into
that situation. Now we have the best of both worlds!; She has an excellent teacher who
always goes beyond the call of duty in and out of the classroom, which is definitely
the key to having others be accepting. 왗
Lauren in almost total inclusion for the first time this year, but the staff has very little
knowledge of how to modify things for her. I’d expected her to have more of her own
curriculum in those classes. It’s a mixed blessing though, since it forces us to work with
more high school subject matter. Who knows what she’ll learn this, year? To me, the most
important thing in exposing Lauren to new material is observing her reaction and interest
level, and checking to see if she seems to be understanding it. If she isn’t interested in a
book I’m reading, she is able to reach over and close it. I think most of our girls can give
us pretty clear messages about interest. 왗
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Wanneer moet integratie beginnen?
Het is nooit te laat om te beginnen, maar
vroeg beginnen is het beste. Kinderen zijn opener en accepteren iemand nog makkelijker.
Tegen de middelbare schooltijd lig je er al uit
als je scheiding van je haar aan de
verkeerde kant zit. Als ‘gewone’ kinderen
vanaf het begin met ‘anderskunnende’
kinderen naar school gaan, wordt het ‘gewoon’.

I think that parents who decide that inclusion is the way to go should start this process
from the beginning. In our case, we were ‘not up on’ inclusion when Ashley first started to
school, so we placed her in special education. Years later, when she was in the 6th grade
we decided to give it a try. We had just moved, so Ashley had to adjust to a move plus a
new school, plus inclusion. Her primary teacher was opposed to inclusion so we did not
have any help from her. Ashley became so stressed out that year, and began grinding her
teeth again and also had some crying episodes. Ashley was the first student that year to
have inclusion, so the district itself did not really know what to do, we did not know what
to do and so therefore, did not have much support. Of course, now it is done all the time
here. But, we struggled along. I can say that Ashley made two very good friends that year.
The next year, Ashley moved on to junior high where she was one of two students in her
class. Because she had one-on-one, which we had already requested the year before, we
decided that she would just have history, band and lunch with ‘normal peers,’ and would
work on her own goals in her classroom. The next year she was moved to the high school
because she would have been the only Student in her junior high class, and they could not
afford a teacher for one student. Because Ashley was so behind by then in regular classes,
we felt that we really had no choice but to put her in special education. For the last three
years in high school she has been in a special class and goes to band, dance and regular
lunch. Ashley is the only student in her class who cannot talk, so she is around speaking
children all day long. Once a week, ‘Pals’ (normal peers) come to her class and share
activities with the special education students’. We are fairly happy with our choices, as we
do not know what would have happened had we had inclusion all along. Ashley has a lot
of fun in school, she goes on field trips, sees movies, has birthday parties, has her ‘Pal’
days, goes to dance, band, and lunch with normal peers. And, she has one-on-one with
her personal IEP goals. These goals include computer activities, reading, math, and physical
activity. There are four assistants in her class, and they alternate and each have Ashley one
week per month, one-on-one, all day long. And, they absolutely adore her. I feel that even
though Ashley does not have full inclusion, she has a pretty good educational thing going.
Special education can be okay, but you have to make it be what you want it to be. 왗
Molly was, better cared for and pampered in regular classrooms because there was a
whole roomful of people there for her. When it was necessary, she had the one-to-one
support of special education staff. She also had some regular teachers who made her
so welcome in their classrooms that it was a higher level of pampering than any special
education staff could provide. It wasn’t about special training or medical training – it was
about using a lot of common sense about what kids need. The same regular teachers who
were outstanding teachers with her three siblings, did a great job with Molly. 왗

How do kids react to having a child with disabilities in the classroom?
Most kids do not see the social stigina that is often attached to kids with disabilities. Once the
situation is explained clearly, they regard each other as just kids. However, preparation is the key
word for uccess in an inclusive classroom – for teachers, students and other parents alike.
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We have always been very protective of Crystal and at first didn’t know if public school
was really a ‘safe’ place for her with other children whispering, making fun and all of
those mean things that some kids do to those less fortunate. What really helped us to feel
comfortable about it was the sensitivity training the teacher did with some of the grades
that would be integrated with our kids. The results were wonderful! It gave the kids a
chance to meet our kids, ask questions and to understand a little about everyone having
some type of ‘special needs’ and that they have a lot of the same likes and dislikes that
they do. No longer are they afraid of our kids and they know now that it’s okay to say ‘hi’
or to play at recess with them. 왗

De schrijver wil de volgende professionals bedanken voor hun ideeën en informatie die
zijn gebruikt bij dit hoofdstuk: Cathy Gaines, Barbro Lindberg, Linda Reece, Jan Townsley.
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Toelichting
Sommige delen van dit boek zijn niet vertaald. Daarvoor kunnen twee redenen zijn; het tekstgedeelte is
achterhaald of de behandelde onderwerpen zijn alleen op de situatie in Verenigde Staten van toepassing.
Omdat de auteur hechte aan een integrale weergave van dit boek zijn die stukken wel geplaatst maar
niet vertaald. Daar waar nodig wordt elk stuk onvertaalde tekst aan het eind van elk hoofdstuk voorzien
van een korte schets van de actuele situatie in Nederland en België.
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Hoofdstuk 16

Communicatie
Bekwaamheid is niet enkel wat meetbaar is via uitwendige prestaties.
Bekwaamheid is alles wat binnenin bestaat, ongeacht of het uitgedrukt
kan worden of niet.
Barbro Lindberg

Hier spreekt liefde
Meisjes met RS vertonen grote verschillen in
communicatiemethoden en -bekwaamheden.
Sommige behouden het spraakvermogen.
De spraak kan helemaal onverwacht opduiken, of wanneer de nood of emotionele
toestand zo sterk is, dat het lijkt alsof er
plots een elektrische verbinding gelegd is
die dan weer verloren gaat. Sommige
meisjes gebruiken hun ogen en oogfixatie
om te communiceren, terwijl andere in staat
zijn hun handen te gebruiken om iemand
een afbeelding aan te wijzen of te geven.
Sommige kunnen zinnen voortbrengen door
het typen met een aanwijzer of door het
aanraken van een reeks afbeeldingen op een communicatietoestel. Communicatie kan beginnen
met een eenvoudige boodschap of een knop, en geleidelijk ontwikkelen naar een veel complexere
taal, maar mogelijk wordt ze ook nooit helder en functioneel. Lichaamstaal is een belangrijk
onderdeel van de communicatie, hoewel soms subtiel en voor derden moeilijk te interpreteren.
Het uitzoeken van alle mogelijkheden inzake communicatie kan in het begin een ontstellende
opdracht lijken voor de gezinsleden en het opvoedend personeel, ja zelfs voor spraak- en taaltherapeuten. Alle ouders melden dat hun dochter veel meer begrijpt dan ze kan uitdrukken.
Ze zien hun meisje gepast lachen om een grap of om iets wat andere gezinsleden overkomt.
Ze zien hoe ze haar ogen heel even wendt naar iets waarover gediscussieerd wordt, of ze merken
een beweging in antwoord op een vraag. Het is belangrijk haar receptieve taal te stimuleren om
haar leven te verrijken, een basis te leggen voor beginnende communicatie, en abstracte begrippen te ontwikkelen.

Ik praat met haar alsof ze alles begrijpt, want mogelijk doet ze dat. Ze begrijpt het!
Ik vertel haar alles wat er te gebeuren staat, tot in het kleinste detail. Ik leg haar dingen
uit over het waaien van de wind vandaag, of over de zon die zich achter de wolken
verbergt, waardoor het koeler wordt. Alles. Vaak ‘vertelt’ ze me op haar beurt met
geluiden of met haar ogen. Ik luister altijd naar elke uiting van haar. 왗
Ze zeiden me dat Maria geen logopedie nodig had, aangezien ze geen poging deed om
te spreken. We brachten haar naar een privé-therapeut en zie: ze was in staat om op commando afbeeldingen te identificeren. We begonnen met twee eenvoudige afbeeldingen,
zoals een eend en een bal. We vroegen haar welke van de twee de eend was en ze raakte
de afbeelding aan. Natuurlijk had ze soms wat tijd nodig om te antwoorden. 왗
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Het geeft een goed gevoel wanneer je op school met de leerkrachten, assistenten en
therapeuten spreekt, en ze versteld staan van haar vermogen tot communicatie. Zo voel
je jezelf minder alleen staan met je besef hoeveel je dochter echt begrijpt! 왗

Vaak blijkt het meisje met RS best wel te weten wat ze wil zeggen, maar krijgt ze de bewegingen,
nodig om het te zeggen, niet voor mekaar. Dat is te wijten aan verbale apraxie. Bovendien heeft
ze mogelijk onderliggende, mond-motorische problemen die het spraakvermogen aantasten, evenals het kauwen en slikken. Haar vermogen om te communiceren via pictogrammen, gebaren en
andere lichaamstaal, wordt belemmerd door haar gebrek aan doelmatig handgebruik en door
haar apraxie. Hoewel ze weet wat ze wil doen, kan het haar moeilijk vallen om computers, knoppen en andere toestellen te gebruiken, omdat ook deze oog-hand-coördinatie vereisen. Zelfs haar
oogfixatie is door de apraxie aangetast, waardoor het aanwijzen met de ogen moeilijk kan zijn.
Begrijpelijkerwijze kan dit voor haar erg frustrerend zijn. Motivatie is dus zeer belangrijk.
Wanneer ze gelooft zonder te communiceren te kunnen krijgen wat ze wil, zal ze waarschijnlijk de
inspanning niet doen, omdat het haar zo lastig valt. Ze zal de gemakkelijkste weg kiezen en
gewoon wachten totdat anderen haar geven wat ze wil of nodig heeft. Communicatie is echter
een menselijke basisbehoefte en het ontbreken ervan kan leiden tot in zichzelf gekeerdheid,
frustratie, sociale vervreemding of ernstige gedragsproblemen.

Door naast het gesproken woord en de object-associatie gebruik te maken van zowel
visuele als tastbare tekens, lijkt Ann echt voeling te hebben met haar wereld. Tastbare
tekens worden aan de luisteraar aangeboden in de palmen van haar hand. Ann houdt
hiervan, en ze zal erbij stilstaan wanneer we haar deze input aanbieden. 왗
Ik weet dat dit een enorme vereenvoudiging is, maar soms komt het me voor dat communicatie met Sherry lijkt op een poging om via een gsm te praten met iemand die zich in
een onweer bevindt, temidden van druk verkeer en in een ongunstige ontvangstzone
tegelijk. Ik luister aandachtig en probeer klaar te zien in de misleidende transmissie, door
het ‘donzige’ en de storingen heen. Wat is communicatie en wat is storing? 왗
Toen Rebecca vier was, geloofden we rotsvast dat ze nooit met ons zou communiceren.
Voor ons was het duidelijk dat ze op bepaalde gebieden slim was. Zo lachte ze bijvoorbeeld om de grappen van de Muppet Show, had ze een duidelijke voorkeur voor Caramel
Dairy Food, pruilde ze wanneer ze dorstig was enzovoort. Dus lieten we de theorie uit de
artikelen als zou ze een plant zijn, achter ons. Maar we dachten niet dat ze in staat zou
zijn om te lezen en te schrijven. Ik ging naar een conferentie en hoorde iemand spreken
over Facilitated Communication. Ik stelde vragen over het Rett syndroom en kon het niet
geloven toen de spreekster zei dat ze werkte met Rett personen. Ik ging regelrecht naar
huis en vertelde Rebecca erover. Ik zei haar dat ik wist dat ze ieder woord begreep.
Rebecca glimlachte ononderbroken, dagen aan een stuk! 왗
Soms stelt iemand me wel eens een vraag over hetgeen Sherry graag heeft of denkt.
Nu zeg ik veel vaker ‘Wel, laten we het haar vragen’, eerder dan te antwoorden in haar
plaats, ook wanneer ik denk het antwoord te weten. Ik maak er ook een punt van om
rechtstreeks met Sherry te praten wanneer we met anderen zijn: op die manier leren
mensen over haar vermogen tot respons en zien ze uit de eerste hand hoe ze dat doet.
Nu voelen veel mensen zich een stuk meer op hun gemak in de omgang met haar en
vinden ze het erg leuk wanneer ze haar reacties merken. Dat is intussen ook al zo
wanneer ik niet direct in de buurt ben. 왗
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Waar begin je mee? Er zijn een aantal manieren om communicatiestrategieën aan te leren,
afhankelijk van wat ze kan doen en hoe ze het doet. De eerste stap is de tijd te nemen om de
strategieën die ze reeds gebruikt te observeren. Die kunnen subtiel zijn en niet erg doeltreffend,
maar alle kinderen ontdekken wegen om te communiceren. Windt ze zich op of smakt ze met de
lippen als ze honger heeft, wrijft ze zich in de ogen als ze slaperig is, legt ze het hoofd neer om
verveling te laten zien? Om je te tonen wat ze wil, zal ze misschien bewegen in de richting van
het verlangde, of er de ogen strak op richten. Ze zal er misschien naar reiken of het aanraken of
ernaar slaan of staren om er je aandacht op te vestigen. Ze heeft heel expressieve ogen waarmee
ze kan praten. Haar vermogen om aan te wijzen met de ogen neemt toe met de leeftijd. Ze kan
haar globaal niveau van activiteit of handstereotypen verhogen om zich uit te drukken. Door het
erkennen van die boodschappen en door ze gepaard te laten gaan met woorden en daden – ook
al lijken ze niet gericht tot iemand of niet echt opzettelijk – kan je haar tonen dat je weet dat ze
je iets aan het zeggen is. Haar acties zullen doelgerichter worden. Bij ieder van ons komt communicatie voor in diverse vormen, en je zult ontdekken dat verschillende strategieën het best werken
in verschillende situaties. Door de methoden te combineren zul je zien dat ze een doeltreffender
gesprekspartner wordt. Het is erg belangrijk om te starten met onderwerpen of acties die heel
betekenisvol en motiverend zijn voor haar, en zo geleidelijk aan hun frequentie te verhogen.

Ik vond haar een heel complexe, jonge vrouw die heel wat mee te delen heeft, maar
slechts over een beperkt aantal manieren beschikt om dat te doen. Haar stemuitingen,
kreten, gillen, tranen kunnen uiteenlopende dingen betekenen in verschillende situaties.
Ze kan best dezelfde klank voortbrengen om naar het toilet te gaan, iemands aandacht te
krijgen, te melden dat ze niet weg wil van de hockeywedstrijd, dat ze sneller de berg af
wil skiën, dat ze een activiteit zonder meer wil stopzetten. Ik tracht haar te vragen wat ze
probeert te zeggen door haar verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden en dan te
elimineren. Gewoonlijk zal ze ophouden met geluiden maken wanneer ik de juiste keuze
getroffen heb. Dan geeft ze me meestal een glimlach van opluchting dat ik het eindelijk
gesnapt heb! Ik weet hoe ze communiceert en dat ze het me zal vertellen. Het beste is
met je ogen op haar lichaamstaal te letten en te luisteren met je hart. Het helpt als jezelf
in haar positie verplaatst en bedenkt wat jij in haar plaats zou proberen te zeggen. 왗

Het ideaal is dat ouders, leerkrachten, therapeuten en zorgverleners samen kunnen komen om
gezamenlijke doelstellingen en een actieplan uit te stippelen. Het plan moet met kleine stappen
werken en instructies bevatten die praktisch en specifiek zijn, zodat iedereen ze in de dagelijkse
routine kan integreren. Een samenhangende benadering is van vitaal belang. Bij het plannen van
een communicatieprogramma dient men de verwachtingen voor elke setting zorgvuldig te overwegen. Communicatieprogramma’s moeten vertrekken vanuit een inschatting van haar eigen interesses en van wat en hoe ze reeds met succes kan meedelen. Je moet voortbouwen op haar successen,
deze niet vervangen door andere methoden. Wanneer ze je bijvoorbeeld bij de hand neemt en je
thuis naar de garagedeur sleept als ze een rit wil maken, zal ze allicht niet gemotiveerd zijn om
een auto aan te wijzen op een communicatietoestel dat zich elders in het huis bevindt.

Augmentatieve en alternatieve communicatie
De meeste meisjes zullen baat vinden bij Augmentatieve en Alternatieve Communicatie (AAC).
Deze omvat alle methoden die gebruikt worden in plaats van de spraak. Iedereen maakt gebruik
van AAC via geschreven taal, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Mogelijk zijn die middelen lastig
voor het meisje met RS en dus moet ze misschien oogfixatie, aanwijzen met het hoofd, communicatieborden, schakelaars en stem output communicatietoestellen gebruiken. De methoden voor
AAC kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus van technologische complexiteit. ‘No Tech’methodes omvatten het tekenen, het gebruik van afbeeldingen en voorwerpen zonder stem output, gelaatsuitdrukking, lichaamstaal en oogfixatie. ‘Low Tech’-methodes impliceren toestellen met
stem output, waarmee slechts één keuze of één pagina opgenomen is. ‘Higher Tech’-toestellen zijn
in staat om meerdere pagina’s te gebruiken en een grotere woordenschat op te slaan. De ‘Highest
Tech’-toestellen, zoals computers, laten het hoogste aantal opties toe.
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Het duurt lang voor Leah zelfs maar geïnteresseerd raakt, maar veel minder om goed te
worden in nieuwe vaardigheden. Al langer dan een jaar waren we haar aan het
confronteren met communicatieborden voor ze die op haar eentje begon te gebruiken.
Achttien maanden duurde het voor ze er routineus gebruik van maakte en nu maakt ze
constant vorderingen. Hetzelfde met computers: aanvankelijk liet ze die links liggen, daarna kreeg ze een beetje belangstelling, om er dan uiteindelijk mee in interactie te gaan.
Ik geloof dat het belangrijk is om geduldig te zijn en te blijven werken met onze meisjes.
De zaadjes die we planten, hebben wellicht meer tijd nodig om te ontkiemen dan we
gewend zijn, maar de grond is nog vruchtbaar. 왗

Het ontwikkelen van keuze-makende vaardigheden
De gelegenheid om actieve keuzen te maken kan beslissend zijn in haar ontwikkeling tot passieve
dan wel tot actieve deelneemster in haar wereld. Wanneer men haar onvoldoende gelegenheid
geeft om zo onafhankelijk mogelijk tot interactie te komen, zal ze er wellicht haar gemak van
nemen en toekijken hoe de wereld aan haar voorbijgaat, terwijl ze volledig afhankelijk blijft van
de beslissingen die anderen voor haar nemen. Wanneer ze echter over een redelijk communicatiemiddel beschikt, zal ze door het communiceren zelf gesterkt worden en een grotere bereidheid
tonen om te blijven proberen.
Hieronder enkele manieren om haar bij te staan in het maken van een keuze:
Zorg ervoor dat het bij de keuzen om voorwerpen, mensen of activiteiten gaat die voor haar
motiverend en begerenswaardig zijn en dat ze ter beschikking staan wanneer de keuze
gemaakt is. Bepaal welke methode van keuze maken haar de minste inspanning en tijd kost.
Je hebt haar energie nodig om te communiceren, niet om haar motorische vaardigheden te
verbeteren. Geef haar steeds ruimschoots de tijd om te reageren, en wees je ervan bewust dat
ze haar lichaam misschien moet omschakelen naar andere bewegingen voor ze kan beginnen.
Bied haar bij de start slechts twee keuzen per beurt aan. Wanneer haar duidelijkheid en haar
vaardigheden erop vooruitgaan, kun je het aantal keuzen vergroten tot zoveel ze er tegelijk
aankan; gewoonlijk drie tot vier. Zorg ervoor haar duidelijk te tonen dat je haar keuze begrepen hebt door die te benoemen en er meteen in te voorzien. Een voorbeeld: ‘O, je wilt
muziek. Hier heb je ze!’ Elke succesvolle communicatie zal leiden tot meer motivatie om
opnieuw te communiceren.
In het begin kun je de aangeboden keuzen beperken tot voorwerpen waarvan je verwacht
dat zij ze wil. Wanneer ze willekeurig lijkt te kiezen, kun je proberen om iets waar ze echt van
houdt, te koppelen aan iets neutraals, zoals een Barney-tape met een broek. Hou dit voor
ogen: ze krijgt wat ze kiest, dus zal ze snel leren haar favoriet te kiezen.
Beoordeel of ze afbeeldingen kan herkennen en hoe realistisch deze moeten zijn.
Begin daarbij met vertrouwde foto’s als het meest concrete, gaande naar lijntekeningen als
het meest abstracte. Indien afbeeldingen moeilijk zijn voor haar, gebruik dan echte voorwerpen, miniaturen of onderdelen van voorwerpen, zoals een touw om haar schommel aan te
wijzen. Je kunt daarna de afbeelding koppelen aan het voorwerp en tenslotte geleidelijk het
gebruik van het voorwerp weglaten.
Misschien heeft ze in het begin wat extra aansporingen nodig. Zo kun je bijvoorbeeld de ene
keuzemogelijkheid links houden of aanwijzen terwijl je ze benoemt en dan hetzelfde doen
met de andere rechts. Je kunt visueel een teken geven door een zaklantaarn over iedere
afbeelding te laten schijnen, of door met je vinger in die richting te bewegen, teneinde haar
ogen te doen volgen en haar aandacht te trekken. Je kunt auditieve signalen gebruiken door
op iedere afbeelding te tikken of met je vingers te knippen om haar aan te manen te kijken.
Er zijn ook fysieke aansporingen: hand-op-hand-ondersteuning om haar te helpen een
begeerd voorwerp aan te raken, een elleboogstootje in de richting van een keuze, of een
zachte
aanraking van haar gezicht om haar te helpen het te wenden naar een keuze.
Misschien kun je de aansporingen geleidelijk laten vervallen en moet je ze weer verhogen
bij het introduceren van nieuwe begrippen. Tijdens activiteiten kan het nuttig zijn afbeeldin-
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Indien ze geen keuze wil maken, probeer dan over te gaan op iets anders dat haar mogelijk
meer motiveert. Wanneer je er heel zeker van bent dat ze één van de keuzemogelijkheden
wil, probeer dan duidelijk te maken dat ze dat eerst moet meedelen. Bijvoorbeeld: ‘Toon me
eerst welke van de twee je wilt, dan kun je de cola of het koekje krijgen’. Onthoud dat, als ze
niet gewend is om keuzen te maken, dit in het begin erg vermoeiend voor haar kan zijn. Ze
kan zich ook afvragen waarom jij ineens niet meer kunt anticiperen op haar noden. Het is
evenmin uitgesloten dat ze de keuzen een stap verder neemt dan je verwacht.

We ontdekten dat Lauren bij de keuze tussen ‘hallo’ en ‘dààg’ steeds naar ‘dààg’ wees
wanneer ze een situatie wenste te beëindigen, en dat ze bij haar beste vriendin
UITSLUITEND naar ‘hallo’ wees, in de hoop dat ze zou blijven. 왗

Het kiezen van de woordenschat is belangrijk. Het kan helpen bij het opstellen van een rooster van
dagelijkse activiteiten, zoals eten, tanden poetsen, kleden, groepsactiviteiten, vrije tijd, televisie.
Bepaal de mogelijkheden voor het keuze-maken binnen elke activiteit. Bijvoorbeeld, welk
kledingstuk er aan de beurt is bij het uitkleden ‘s avonds. Denk eraan om ook leuke acties en
commentaren in te sluiten. Veel mensen zullen starten met ‘ja’ en
‘nee’ als eerste keuzen. Voor een aantal meisjes werkt dit goed,
maar voor andere is het beter om meer concrete keuzen te
gebruiken. Denk aan kleine kinderen en hun eerste woordjes.
‘Nee’ komt weliswaar heel vroeg, maar wordt toch voorafgegaan
door andere woorden en verzoeken.

Het gebruik van ja/nee
Ouders hebben vele creatieve manieren ontdekt om het ‘ja/nee’systeem te doen werken voor hun dochters. Ze suggereren ook
een derde optie van ‘misschien’ of ‘ik weet het niet’, omdat het
antwoord soms niet ‘ja’ of ‘nee’ is. Zorg ervoor dat je vragen
meteen duidelijk en concreet zijn. Soms helpt het om haar de
beide mogelijkheden eerst voor te zeggen – bijvoorbeeld ‘Wil je
thuis blijven of in de auto stappen?’ – en dan elk van beide afzonderlijk te vragen om haar te laten antwoorden en klaar te zijn om
haar keuze te honoreren. Over het algemeen is het best om de
‘ja’ en de ‘nee’ consequent in dezelfde positie te houden, en ze
niet te verwisselen, hoewel sommige ouders het verwisselen nuttig vonden bij het ophelderen van antwoorden.

We zijn onlangs gestart met ‘ja’ en ‘nee’ bij Shanda. We namen een ringmap (met drie
ringen) van vijf bij acht. Op een groen vel kwam het woord ‘ja’ met een smiley, en op een
rood vel ‘nee’ met een triest gezicht. Ze doet het echt goed bij het met de ogen aanwijzen
van haar keuzen. Nu vragen we haar om haar keuze daadwerkelijk aan te raken.
Het is iets moeilijker voor haar om die handen in beweging te krijgen, maar ze kan het als
ze voldoende de tijd krijgt. 왗
We begonnen met het aanbieden van ‘ja/nee’-keuzekaarten op haar dienblad (met grote
rode en groene stippen, samen met de woorden ‘ja’ en ‘nee’ in grote zwarte en witte
letters). Dit systeem vraagt van haar een beheerste handbeweging. Dat duurt een tijdje,
maar soms lukt het als ze niet te vermoeid is. 왗
Lauren gebruikte een ‘ja/nee’-halssnoer: een smal, langwerpig stuk karton, bedekt met
doorzichtig contactpapier, en opgehangen aan een touw met symbolen en met aan de ene
zijde de woorden ‘ja/nee’, en aan de andere zijde ‘hallo/dààg’. We hielden het halssnoer
voor haar en ondersteunden haar hand om te wijzen. 왗
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Angela gebruikt ‘ja/nee’-kaarten, en bij eenvoudige vragen werkt ze er zeer consequent
mee. Na haar scolioseoperatie was ze te zwak en te beperkt om daadwerkelijk te wijzen.
Dus kochten we twee Mylar-ballonnen, waarop we met een markeerstift schreven zodat ze
gingen lijken op haar kaarten. Aan weerszijden van het ziekenhuisbed bonden we er één
vast, en nu kon ze keuzen maken door naar de passende ballon te kijken. 왗
Bij het gebruik van de ‘ja/nee’-kaarten geef ik haar te kennen dat ik er alleen maar zeker
van wil zijn, haar antwoord te begrijpen. Dan wissel ik de kaarten van plaats om me ervan
te vergewissen of haar antwoorden consequent zijn en ik herhaal de vraag. Ik heb ontdekt
dat ze meer tijd nodig heeft om te reageren wanneer het antwoord ‘nee’ is. Wees geduldig! Wanneer ze weigert me te antwoorden, laat ik Maria weten dat ik dat voor een ‘nee’
houd zolang ze niet antwoordt. En wanneer ik dus probeer uit te maken of ze iets wil of
niet, krijgt ze niets als ze niet antwoordt. Dat heeft haar aangezet om te reageren, eerder
dan me te negeren. 왗
Ik nam een papieren bord en knipte er de bodem uit. Daarop schreef ik met een groene
stift ‘ja’. Op een andere schreef ik ‘nee’ met een rode stift. Ik toon ze aan Maria, vertel
haar wat waar voor staat en stel mijn vraag. Ze fixeert de ogen op het passende
antwoord. 왗
Maria werkte voor het eerst met de ‘ja/nee’-kaarten tijdens de spraaktherapie.
De therapeut was verrast: op 21 vragen gaf ze 21 gepaste antwoorden! 왗
Wat ik vaak doe bij wijze van controle, is het omdraaien van de vraag. ‘Wil je nu je bad?’
kan omgedraaid worden tot ‘Wil je het liever later?’. Ik laat haar steeds weten dat ik
controleer of ze de boodschap ontvangen heeft, niet of ze in staat is tot antwoorden! 왗
Buttons op de revers werken ook. Steek een ‘ja’ op je rechterschouder, en een ‘nee’ op
je linker. De verzorger kan gemakkelijk uitmaken naar welke van beide ze kijkt. 왗

Lichaamstaal
In vele opzichten delen we haar handicap. We kunnen het zelfs moeilijker vinden om haar te
begrijpen dan voor haar om ons te begrijpen. Wanneer we haar aanspreken, kunnen we de hoogte of de toon van onze stem veranderen om onze uitdrukking te ondersteunen. Maar misschien
weten we niet hoe we haar gedrag, emotionele uitingen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen
moeten interpreteren.

Telkens als Jenn haar handen op ons gezicht legt, noemen we dat ‘Jenny’s kussen’.
Wanneer ik haar om een kus vraag, kan ze zo lief reageren door haar hand op mijn
gezicht te leggen. Het is één van de meest verrukkelijke en opwekkende ervaringen.
Beslist een heel belangrijk moment dat we koesteren. 왗
Sherry maakt een vuist, lichtjes geheven, zoals ‘ja’ in de gebarentaal. Ze moet het opgepikt hebben van andere kinderen die op school gebarentaal gebruikten, want wij hebben
het haar nooit geleerd of gesuggereerd. We constateerden gewoon dat ze het deed als
een duidelijk gebaar en ontdekten dat ze het gebruikte voor ‘ja’. 왗
Wanneer ze heel gemotiveerd is, kan Stacie ‘nee’ knikken met haar hoofd, vooral wanneer
ze genoeg te eten of te drinken kreeg. Het gebeurt spontaan en ze verrast zowaar zichzelf! 왗
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Facilitated communication (FC)
De DEAL Clinic in Australië, gerund door Rosemary Crossley, traint mensen met verschillende
handicaps in het gebruik van ‘facilitated communication’. Deze wordt als volgt gedefinieerd:
‘To facilitate’ betekent gemakkelijker maken. In facilitated communication wordt de opdracht om
een communicatiehulpmiddel te gebruiken vergemakkelijkt voor personen met een ernstige
communicatiestoornis. De graad van benodigde ondersteuning varieert van persoon tot persoon:
van een bemoedigende hand op de schouders van de leerling om het vertrouwen te vergroten,
tot het complete ondersteunen en vorm geven van de leerlingenhand bij het afzonderen en
uitstrekken van de wijsvinger om iets aan te wijzen’. Het is de bedoeling om de communicatie zo
vlot mogelijk te laten verlopen, maar ook om – indien mogelijk – de ondersteuning geleidelijk aan
te verminderen, zodat het individu meer op zichzelf gaat doen. De assistentie kan ook gebruikt
worden om andere lichaamsdelen te ondersteunen, zoals het hoofd wanneer een hoofd-aanwijzer
gebruikt wordt. Het is erg belangrijk om de richting en het eindpunt van de beweging duidelijk te
laten controleren door de ondersteunde persoon, teneinde de ondersteunende tussenkomst zoveel
mogelijk te reduceren. Als je haar wilt tonen hoe ze een afbeelding kan vinden of iets moet spellen, maak haar dat duidelijk door haar te vertellen dat je haar hand zult bewegen en zorg dat
jouw beweging duidelijk en onder controle is. Laat haar weten wanneer het haar beurt is om
opnieuw over te nemen.

Angela gebruikt Facilitated Communication om met haar familie en haar leerkrachten te
spreken. Ze gebruikt een combinatie van methoden om te communiceren, zoals ‘ja/nee’kaarten, een taalbord en een keyboard. Hoewel ze in familiekring en op school het taalbord en de ‘ja/nee’-kaarten gebruikt, typt Angela niet voor iedereen. Het typen valt haar
niet gemakkelijk omdat het concentratie vereist en een vaste hand. Om te typen isoleert
ze één vinger en laat ze haar hand rusten op de arm of hand van iemand die haar ondersteunt. Deze leidt Angela’s hand niet naar de verschillende letters, maar helpt enkel om de
hand de vastheid te geven door weerstand te bieden. 왗
Gedurende verschillende jaren hebben we gewerkt met Facilitated Communication. Ik ben
ervan overtuigd dat Chantel het waardeert dat ze in staat is om enige controle te hebben
in haar leven. Ze verraste me meer dan eens met haar antwoorden. Ze heeft een kleine
communicator-pc, of gebruikte het alfabetbord, maar thuis was dat meestal een ‘ja/nee’bord. Onze 12-jarige zoon maakt zich om al die dingen niet druk. Hij steekt gewoon zijn
handen op, zegt ‘rechts is ja, en links is nee’, en verwacht dat ze hem antwoordt. Dat doet
ze altijd. 왗
Lauren gebruikt FC op verschillende manieren. Een ‘No Tech’ methode die het goed doet,
in het bijzonder voor een schooltaak waarbij we nieuwe woorden nodig hebben, is een
uitwisbaar bord. Ik help haar door haar vinger te plaatsen op ieder woord, terwijl ik het
lees. Dan gebruik ik FC om haar het antwoord te laten kiezen dat ze wil. Wanneer het
bord groot genoeg is, kan oogfixatie werken en dat is snel en gemakkelijk. 왗

Het gebruik van FC is omstreden. Wanneer deze methode gebruikt wordt, is het belangrijk om
ervoor te zorgen dat het meisje zelf de keuzen maakt en niet de ondersteuner.

Het aanwijzen met de ogen
Oogfixatie of aanwijzen met de ogen kan een prima communicatiemiddel zijn. Maar soms is het
moeilijk voor een meisje met RS. Het kan nuttig zijn om de voorwerpen ver uiteen te plaatsen, of
ze in een hoog-laag-positie te brengen in plaats van naast elkaar. Afbeeldingen of voorwerpen
voor oogfixatie vasthouden of plaatsen kan op velerlei manieren. Het is van belang om zowel het
meisje als de voorwerpen en afbeeldingen goed te plaatsen. Zorg ervoor dat het meisje geplaatst
wordt met een maximum aan stabiliteit voor romp en hoofd, zodat haar oogfixatie accuraat kan
zijn. Let op de richting waarin ze het best kan toekijken, neerwaarts op een tafel, op een hellend
bord, omhoog op ooghoogte, meestal naar links, enzovoort, en gebruik deze informatie bij het
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plaatsen. Leer haar, indien mogelijk, in het rond te kijken naar alle items tot ze ziet wat ze wil,
ernaar staart en dan naar jouw gezicht kijkt om duidelijk te maken dat ze een keuze gemaakt
heeft. Er bestaat een waaier aan zelfgemaakte en commerciële houders voor oogfixatie op afbeeldingen en voorwerpen. Een E-tran is een groot bord van doorzichtig plexiglas met een gat in het
midden, of gemaakt in een open driezijdige vorm waar de andere persoon door kan kijken. Aan
de buitenzijde worden rondom items vastgemaakt, gewoonlijk met klittenband. Een soortgelijke,
maar gemakkelijker te dragen houder kan thuis gemaakt worden met een pvc-buis en klittenband.
Hij kan op een tafel geplaatst worden, of vastgehouden en gekanteld in de beste richting. Een
oogfixatievest wordt gedragen door de ontvanger, met op de voorkant klittenband of zakken om
items in te stoppen (beschrijving volgt later).

Ik probeer haar zoveel mogelijk keuzen aan te bieden in haar leven. Enkele voorbeelden:
ik toon haar twee dozen cornflakes, en vraag haar welke ze wil vandaag. Ze zal ‘met de
ogen aanwijzen’ welke ze wil. Hetzelfde met video kijken. Ik toon haar twee videobanden
en vraag welke ze wil bekijken. Ze zal met de ogen wijzen naar de band die ze wil. 왗
Lyndsay communiceert goed met haar oogfixatie. We bieden haar een selectie aan van vier
tot zes afbeeldingen, afhankelijk van de situatie. Met het toenemen van haar cognitieve
ontwikkeling breidde haar woordenschat enorm uit. We begonnen met oogfixatie en aanraking, maar snel realiseerden we ons dat Lyndsay veel sneller kon bewegen door enkel
haar ogen te bewegen. Het wachten op haar eigen handen was erg frustrerend voor haar. 왗
Lyndsay heeft een rugzak die haar helpster overal met haar meedraagt. Daarin steken al
haar mapjes, netjes gelabeld (Wil en Nodig, School, Sociaal, Vakantie en Thema). In de
mapjes zitten gelamineerde afbeeldingen met klittenband. Ze halen de afbeeldingen
tevoorschijn die bij de activiteit passen, en plaatsen ze op een bord, zodat Lyndsay kan
kiezen. Dat werkt heel goed. We hebben een tas thuis en één op school. Zodra ze op
school aankomt, begint men haar vragen te stellen of laat men haar gewoon praten door
middel van haar afbeeldingen. Dat doet ze de hele dag. Het feit dat ze in staat is om
zichzelf uit te drukken maakt haar heel gelukkig. 왗
Becky Sue gebruikt oogfixatie terwijl ze eet. Ik scheid het voedsel op haar bord, en ze kijkt
naar wat ze als volgende hap wil. Het ontwikkelen van de vaardigheid om te begrijpen
wat ze wil vraagt enige tijd. Maar op lange termijn is het de moeite waard. Het geeft haar
de kans om enkele keuzen te maken in haar leven. 왗

Het knipperen met de ogen
Ouders zijn zeer creatief in het vinden van manieren om de beweging die hun dochter het vaakst
maakt, voor communicatie aan te wenden. Bovendien bestaan er enkele nieuwe computersystemen die gebruik maken van een camera. Deze volgt het bewegen en knipperen van de ogen om
programma’s te beheersen. Een klein aantal meisjes wist deze systemen met succes te bedienen.

Door stom geluk kwamen we op het oogknipperen: op een dag vroeg mijn man gewoon
aan Sherry of ze één keer kon knipperen voor ‘ja’ en twee keer voor ‘nee’, en ze knipperde meteen. Ze werd beter en beter in het eenmalig knipperen. Het ‘tweemaal knipperen
voor nee’ doet ze niet, maar het feit dat ze over een redelijk betrouwbaar ‘ja’-antwoord
beschikt, heeft haar toch toegelaten om tenminste enige controle over haar leven uit te
oefenen en bepaalde keuzen te maken. We vernemen meer over wat ze graag heeft dan
we ooit te weten zouden komen indien we geen vragen konden stellen en geen antwoord
krijgen. We kennen nu haar voorkeur voor sciencefiction- en actie/avonturenfilms, voor
Elvis, blauwe kleuren, kralen en een hoop andere dingen. Sinds kort is ze geïnteresseerd in
de muziekgroep Hanson, in het geregeld dragen van nylons i.p.v. een panty, het aanbrengen van make-up (slechts weinig, bij speciale gelegenheden) en gaatjes in haar oren. 왗
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Communicatieborden
Communicatieborden zijn een zeer functioneel en draagbaar middel om toegang te geven tot keuzen. Ze kunnen gemaakt worden uit alles: een papieren map, bedekt met contactpapier, een bord
in schuimrubber met een klittenbandstrip over de hele lengte, een groot stuk karton, de voorzijde
van je koelkast. Ze kunnen voorwerpen vasthouden, aangebracht met klittenband of in zakken
geplaatst, en afbeeldingen, woorden of wat voor combinatie ook. Ze kunnen zo opgesteld worden
dat het meisje er afbeeldingen af kan halen en deze kan overhandigen aan een ontvanger, of zo
dat ze er met haar vinger naar kan wijzen, of zelfs met haar neus, een hoofd-aanwijzer of een
licht. Ze kunnen overal in een klaslokaal opgesteld en ingeschakeld worden voor specifieke activiteiten, of op een vouwbord geplaatst om met haar mee te gaan, of op strategische plekken overal
in huis. Ze kan er in haar eentje naar wijzen, of met iemand die haar arm of hoofd vastheid geeft
(Facilitated Communication). Over het algemeen dient men communicatieborden expressief aan te
wenden. Het ligt in de bedoeling haar ertoe te brengen het bord te gebruiken zonder steeds
alleen maar vragen te beantwoorden. Een bord kan ook gebruikt worden om schoolkennis te
tonen, om kleuren, letters of woorden vast te houden die ze kan identificeren wanneer ze
genoemd worden. Bedenk dat het aanwijzen van afbeeldingen of schoolse informatie een goede
onderwijstactiek kan zijn, maar misschien wel snel vervelend wordt voor je dochter. Ze heeft een
grote behoefte om zichzelf uit te drukken, en dat moet het hoofddoel zijn van de borden.
Denk eraan om -als het even kan- sociale taal, informatie over favoriete personen, enzovoort op
de borden te plaatsen. Wanneer deze dienst doen voor speciale activiteiten, zouden ze ook
omgangstaal moeten bevatten zoals ‘Wow’, ‘Tof’ of ‘Mijn beurt’.

Amanda is erg gevoelig voor lawaai, en andere kinderen maken haar zenuwachtig. Ze kan
zich niet concentreren met andere kinderen in de buurt, en dus verloopt haar therapie
doorgaans onder vier ogen in een geïsoleerde kamer. We gebruiken ook een communicatiebordsysteem. Er zijn individuele afbeeldingen die ze kan kiezen en aan haar leerkracht
geven. Die worden opgehangen aan de muur in haar klas. Ze kan kiezen uit zowat twintig
stuks. 왗
We hebben een stel prentbriefkaarten thuis en op school. De school gebruikt een bord
met klittenband op het bord en op de kaarten. Thuis gebruiken we een bureau-ezel.
Rachel maakt keuzes uit twee of drie items, voedsel, speelgoed of activiteiten. Het is heel
tof geweest. Ze kwam gisteren thuis van school met een briefje van haar leerkracht, dat ze
al haar kleuren kent, op bruin na. Niet slecht voor een 3,5-jarige! 왗
Ze bereikt de beste resultaten met borden die aan de muur hangen. Het wandelen lijkt
haar te helpen bij haar motorische planning voor het aanwijzen. Ze zet de communicatie
op haar eentje in door zelf naar de borden te wandelen of door naar een volwassene te
stappen en deze recht in de ogen te kijken tot ze opgetild wordt. Vele keren wijst ze
zelfstandig, maar vaak heeft ze een fysiek zetje nodig onder haar arm. Ze is zelfs in staat
om met een menubord te werken dat ons vertelt welk bord ze wil gebruiken. Nu bieden
we haar vibratie aan voor armen en handen: ze reikt ernaar, gebruikt de vibratie en duwt
ze van zich weg. Ze vindt het zo leuk dat we dit bij wijze van optie aan haar borden willen
toevoegen. Het was zo opwindend om haar communicatie te zien toenemen. Ze is een
gelukkiger meisje! 왗

Kalenderborden of -dozen lijken op communicatieborden, maar worden algemeen eerder receptief
gebruikt. Ze bevatten afbeeldingen of voorwerpen die de activiteiten van de dag voorstellen.
Men kan starten met het kringmoment, therapieën die op die dag plaatsvinden (misschien een
foto van de therapeut), lunch, artistieke expressie, bus, enz. Haar leerkracht kan een stuk karton
met klittenband gebruiken en daar elke morgen afbeeldingen of woorden op aanbrengen die het
uurrooster beschrijven. Dit kan met haar besproken worden bij het begin van de dag en voor
iedere verandering van activiteit. Wanneer een activiteit beëindigd is, kan de afbeelding of de
naam ervan in een omslag gestopt worden aan het uiteinde van het bord.
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Kalenderdozen kunnen in een rij opgesteld worden, waarbij elke doos een voorwerp bevat dat
gedurende de activiteit boven-gehaald wordt en dat deze activiteit symbolisch voorstelt. Na het
voltooien van de activiteit en het terugplaatsen van het voorwerp, wordt de doos gesloten.
Dagkalenders kunnen uiterst nuttig zijn bij meisjes die in de war raken door veranderingen en
overgangen, aangezien ze kunnen anticiperen op wat volgt.

Hoofd-aanwijzers
Een hoofd-aanwijzer kan een licht zijn dat vastgemaakt is aan een klep of een hoofdband. Een
eigenlijke aanwijzer kan ook vastgemaakt zijn aan hoofdriempjes om goed vast te zitten op
voorhoofd of kin, en in een hoek omgebogen, zodat ze afbeeldingen, woorden, letters of een
communicatietoestel zo precies mogelijk kan aanraken. Bij gebruik van een laserlicht-aanwijzer
moet men erop toezien dat de straal niemand in de ogen schijnt, want dat kan schadelijk zijn.
Bepaalde kleine flitslichten en lasers warmen ook op, zodat de huid beschermd dient te worden.
Een aanwijzer kan zeer doelmatig zijn voor een meisje dat relatief nauwkeurige hoofdbewegingen
maakt, maar weinig de handen gebruikt. Het gaat veel sneller en makkelijker dan het in gang
brengen van een hand of een arm voor een gecontroleerde beweging. Zorg ervoor dat, bij gebruik
van een aanwijzer, het communicatietoestel niet te dicht bij haar gehouden wordt, zodat ze het
scherp kan zien. Ook belangrijk is het erop toe te zien dat de laser of aanwijzer afgestemd is op
haar oogfixatie, anders kan het resultaat erg verwarrend zijn.

Mijn echtgenoot kocht een kleine laser-aanwijzer die eruit ziet als een laserpen.
Die gebruikt men gewoonlijk voor onderwijsdoeleinden omdat ze zowel handig zijn voor
dichtbij als voor behoorlijk veraf. Met een vleespen maakte hij een opening in de voorzijde van een goedkope, harde plastic zonneklep die we thuis hadden liggen. Hij schoof
een rubberband door de opening, en maakte de laser aanwijzer aan de voorzijde van de
klep vast door de lussen van de rubberband rond de uiteinden van de aanwijzer te haken.
Hij maakte ook gaten aan de achterzijde van de klep en stak er een elastiek door om de
klep goed te kunnen aantrekken. Daarna gebruikte hij een kleine paperclip (van het soort
dat een blocnote of een papier vastmaakt aan een clipbord, maar dan heel klein) voor de
‘aan’-knop van de aanwijzer, en klaar was kees! De hele operatie nam hooguit een half
uur in beslag. Sherry is dol op de aanwijzer. Ze vindt het sowieso leuk om naar lichtjes te
kijken, en het gaf haar dan ook een kick om met het licht te spelen en kronkels te maken
op zichzelf en in het rond. Maar ze stak ook tijd in het focussen op een boek dat voor
haar geplaatst werd, op het Spreek- en Spel-letterbord en op haar ja/nee-bord. Na amper
twee lessen was ze al in staat om het licht vast op ‘ja’ en ‘nee’ te houden in plaats van het
licht gewoon erover te laten gaan. Ze is heel gemotiveerd om met de aanwijzer te
‘spelen’, en ik kreeg een heleboel ‘ja’-oogwenken op vragen als ‘Zou je nog één oefening
meer willen doen en daarna gewoon wat spelen met de aanwijzer?’. 왗
Nu ze eraan gewend raakt om met de laser-aanwijzer te wijzen – wat echt makkelijk lijkt
voor haar – zal ze zich hopelijk kunnen inwerken in de meer complexe opdracht van het
wijzen en drukken met een standaard hoofd-aanwijzer. Eén ding dat me echt bevalt bij de
gedachte aan het gebruik van de laser aanwijzer, is dat het ernaar uitziet dat Sherry in
staat zal zijn om hem onafhankelijk en zonder ondersteuning te beheersen. En hoewel
haar communicatie altijd enigszins afhankelijk zal blijven van de interpretatie van anderen, zal het toch duidelijker zijn dat het echt haar eigen communicatie is. 왗
Op school zijn ze een laser aanwijzer gaan gebruiken die past op een hoofdband, waardoor Lyndsay’s keuzen zijn toegenomen. Ze wordt erg accuraat met de lichtstraal. Ze
gebruikt die ook om dingen in boeken aan te wijzen. Met haar oogfixatie moedigen we
haar nog steeds aan om de hand te gebruiken voor het reiken, omwille van de oefening
en om haar die vaardigheid te laten behouden. 왗
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Soms kan ondersteunde communicatie gecombineerd worden met hoofd-aanwijzers:

We zitten zij aan zij, terwijl ik mijn hand zachtjes op haar hoofd laat rusten om haar enige
proprioceptieve feedback te geven omtrent waar haar hoofd is in de ruimte. Om te voorkomen dat haar handen tijdens een sessie bijeenkomen, zit ik aan de zijde van haar
dominante hand (links) en plaats de mijne tussenin. Dan houd ik de Canon (communicator)
voor, zodat het (kleine) toetsenbord in het bewegingsvlak ligt van het uiteinde van
Kims hoofd-aanwijzer, waarbij de tip vertrekt in het centrum van de bovenste rij letters.
Dan wacht ik tot ze naar de verlangde letter beweegt en de toets indrukt. Over het
toetsenbord zit een kap met boven elke letter een gat dat iets groter is dan de rubberen
top van de hoofd-aanwijzer. 왗

Bij sommige meisjes en vrouwen met RS staat het communicatief vermogen op een hoger niveau.
Het is belangrijk om zich bewust te zijn van de waaier aan mogelijkheden, omdat al te vaak
zomaar aangenomen wordt dat deze erg beperkt zijn.

Het gebruik van schakelaars
Door het aanwenden van oorzaak en gevolg leert ze, soms bij toeval, dat ‘Indien ik dit doe, zal er
iets voorspelbaars gebeuren’. Gebruik in het begin een schakelaar om iets te activeren wat ze
reeds leuk vindt, zoals een cassettespeler met muziek waar ze van houdt, of een videorecorder met
haar favoriete film. Wanneer het werken met de schakelaar lonend is, zal ze er meer toe bereid
zijn. Mogelijk heeft ze hulp nodig om haar hand te verstevigen of harder te drukken. Om de schakelaar aan te sluiten op het stroomnet (wanneer men niet werkt met een toestel op batterij), is
een stroomadapter vereist. Probeer verschillende schakelaars uit om te zien welke het best werkt,
en let daarbij op de druk die nodig is om ze te activeren, de afmeting, drukken versus klikken,
enzovoort. Enkelvoudige praatschakelaars bestaan in verschillende afmetingen en vormen. Ze
kunnen afzonderlijk bediend worden, of in veelvoud, uitgespreid om de grootste nauwkeurigheid
te bereiken. Afbeeldingen of zelfs voorwerpen kunnen met klittenband of tape op de schakelaars
aangebracht worden om een boodschap te tonen die je kunt opnemen en zo vaak als nodig wijzigen. Op bepaalde communicatietoestellen kan men samengestelde standaardschakelaars inpluggen die men kan gebruiken in plaats van enkelvoudige. Het toestel is in dat geval geprogrammeerd voor elke schakelaar, maar men kan er nog steeds afbeeldingen op aanbrengen. Schakelaars
kunnen op strategische plaatsen thuis of in de klas aangebracht worden, zodat ze toilet, voedsel,
muziek kunnen aanduiden of wat ze ook maar kiest. Enkele voorbeelden van het gebruik van
praatschakelaars op school: tijdens het kringmoment kan ze zeggen ‘Ik ben er’, of ze kan het kind
zijn dat vraagt wat voor weer het is vandaag; ze kan met een vriendje een boodschap brengen
naar een andere leerkracht; ze kan tegen een leuke jongen zeggen ‘Hoe gaat het?’ Verbale output
is zeer stimulerend, zowel voor het meisje als voor de ontvangers van de boodschap.
Met schakelaars kan men computers en communicatietoestellen besturen, zowel voor eenvoudige
oorzaak-gevolg programma’s als voor meer complexe programma’s die ‘scanning’ vereisen. Dat kan
een moeilijk begrip zijn omdat het meisje een licht of doos moet volgen tijdens het passeren van
een reeks afbeeldingen, en een schakelaar moet kunnen indrukken om het licht of de doos tot
stilstand te brengen bij het bereiken van haar keuze. Sommige eenvoudige communicatiescanners,
klokscanners genoemd, kunnen meerdere afbeeldingen bevatten en hebben een schakelaar die
aangeraakt moet worden voor het starten en stoppen van een kiesschijf die rond de set afbeeldingen draait.

Positionering en plaatsing van schakelaars
Het positioneren van het meisje is van belang voor de nauwkeurigheid en een maximaal handgebruik. Haar voeten moeten plat op de grond of op een ander steunvlak staan. Leg haar nietdominante hand in haar schoot of druk hem zacht neer, teneinde haar te doen wennen aan het
gebruik van haar hand om een schakelaar te activeren. Dit helpt de hinderlijke handbewegingen
te onderdrukken. Probeer haar dominante voorarm op een tafel of een lessenaar te plaatsen voor
de ondersteuning en de stabiliteit die nodig zijn om een schakelaar te activeren.

230

16 COMMUNICATIE

Het Rett handboek

Maar mogelijk heeft ze in plaats daarvan ruimte nodig om haar arm ‘op te hijsen’ en hem te
gebruiken om de schakelaar te meppen. Je kunt om het even welk deel van haar lichaam gebruiken dat werkt om schakelaars te activeren, waaronder wang, kin, voet, knie of elleboog. Zoek uit
wat de meest functionele beweging is waarover ze beschikt.

Beginnen met het gebruik van een schakelaar
Om met de hand te starten, kun je het best de schakelaar net aan de binnenkant (duimzijde) van
haar dominante hand plaatsen. Hij dient zo gepositioneerd te worden dat hij zo gemakkelijk
mogelijk geactiveerd kan worden. Misschien drukt ze de schakelaar aanvankelijk toevallig in. Ze
zal echter snel het verband inzien en de schakelaar met opzet indrukken. Indien ze de schakelaar
niet zelf probeert in te drukken, kun je haar zeggen ‘druk de schakelaar in’, en enkele seconden
afwachten. Help haar, indien nodig, om haar hand naar de schakelaar te bewegen door haar arm
net onder haar pols zachtjes op te tillen, en zeg haar opnieuw ‘druk de schakelaar in’. Geef haar,
wanneer ze het al beter doet, een zachte tik onder de pols om haar ‘het sein’ te geven dat ze bij
jouw verbale aansporing haar hand moet bewegen. Naarmate ze stapsgewijze vorderingen maakt,
kun je haar verder weg op de arm aantikken of aanraken om haar aan te sporen. Je doel is om
zowel de fysieke als de verbale aansporing geleidelijk achterwege te laten zodat ze zelf het initiatief gaat nemen tot het gebruik van de schakelaar. Dat zou geen probleem mogen zijn, als je
eenmaal een beweging hebt gevonden die ze op zichzelf kan uitvoeren, en een resultaat gevende
handeling of activiteit die ze echt leuk vindt. Onthoud dat ze zich waarschijnlijk snel zal gaan
vervelen, tenzij je regelmatig de activiteit verandert, hoewel veel meisjes dan weer bepaalde
favorieten hebben die ze eindeloos kunnen herhalen.

We gebruiken Ablenet-knoppen voor ’ja’ en ‘nee’, een groene en een rode. Ik leg de
symbolische afbeeldingen boven op de knoppen, en op deze wijze kan Rachel haar keuze
maken. 왗
Christina is niet in staat tot verbale communicatie om zichzelf uit te drukken. Toch kan ze
communiceren met gelaatsuitdrukkingen en oogfixatie. Ons team voor ondersteunende
technologie ontwikkelde een scanner die Christina in staat stelt om, met behulp van een
lichtsein en verbale feedback, afbeeldingen en voorwerpen te scannen waarmee ze keuzen
kan maken. Christina krijgt een aansporing en met fysieke ondersteuning raakt ze een
verticale, blauwe schakelaar die op haar dienblad is geplaatst om het licht te bewegen.
Ze gebruikt deze schakelaar ook voor de interactie met haar aangepast speelgoed en met
de computersoftware. Elke dag verschilt van de andere voor Christina.
Mijn benadering van de therapie moet flexibel zijn afhankelijk van hoe Christina zich op
die dag voelt. Haar vermogen om de schakelaar te raken verschilt van dag tot dag, maar ik
kan haar wel steeds tot een glimlach bewegen! Wat mij frustreert, is het feit dat haar
reacties zo inconsistent zijn, en wat ik de ene dag opmerk, kan ik mogelijk de hele week
daarop niet meer te zien krijgen. Ik geef nooit de hoop op dat Christina doeltreffend
wordt in haar communicatie en het gebruik van dit systeem. Ze heeft me geleerd geduldig
te zijn en nooit op te geven. Met haar prachtige glimlach en haar lach toont ze me dat
daar een kleine meid zit die zoveel aan anderen te zeggen en te bieden heeft. 왗
Sherry’s logopedist staat op het punt een klokcommunicator te bestellen. Die heeft een
schakelaar om de wijzers in klokstijl te doen stoppen wanneer ze naar een bepaalde selectie wijzen. Sherry gebruikt reeds een drie-posten-schakelbord met flitskaarten. We zullen
dus zien of ze met de klokcommunicator overweg kan. Volgens de logopedist kan dat
moeilijk worden voor haar omdat het anticipatie vereist en ook het vermogen om de
schakelaar op het juiste moment te activeren om te kiezen. 왗
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Stem output toestellen
Het gebruik van een stem output toestel, gemakshalve ‘prater’ genoemd (vertaling van het Engelse
‘talker’), is om diverse redenen aantrekkelijk. Het geeft haar een stem, wat een verandering
teweeg brengt in de wijze waarop mensen naar haar kijken en in wat ze van haar verwachten.
Mensen zijn er meer toe geneigd haar aan te spreken wanneer ze zich realiseren dat ze kan
terugpraten. Het laat ook toe dat ze iets zegt wanneer niemand bij haar is. Stem output toestellen
worden beschouwd als uitrusting van ondersteunende technologie en kunnen aangevraagd
worden via de ergotherapeut of logopedist.

Thuis ondervonden we dat de prater nuttig was bij Laurens communicatie met haar broer.
Om aan de beurt te komen kon ze de boodschap ‘Ik wil schommelen’ indrukken wanneer
hij aan het schommelen was. Dat kwam veel duidelijker over dan verlangend te zitten
toekijken hoe hij schommelde. Een echte stem hebben werkt! De stem en haar mogelijkheden zijn motiverend, zowel voor ons als voor Lauren. 왗

Er is een waaier aan praters verkrijgbaar, van zeer eenvoudige met alleen enkele boodschappen,
tot erg complexe, computerachtige toestellen met een schier onbegrensde woordenschat. Ze kunnen gebruikt worden door aanraking van de boodschapvelden (directe selectie), het bevestigen
van schakelaars voor boodschappen, of het gebruik van een schakelaar om te scannen. Elk toestel
heeft zijn voor- en nadelen, waaronder de geheugentijd, de vereiste druk of aanraking, de grootte
van de boodschapvelden, het gemak bij het wisselen van pagina of boodschapscherm, en het
gemak van programmeren. De grootte en het gewicht van een toestel kunnen belangrijk zijn voor
een meisje dat loopt, terwijl gemakkelijke toegankelijkheid van groter belang kan zijn voor een
meisje dat in een rolstoel zit en weinig kan bewegen. Sommige toestellen beschikken over gedigitaliseerde spraak die je toelaten om je eigen boodschappen op te nemen of ze door een kind van
vergelijkbare leeftijd te laten inspreken. Andere hebben een synthesizerspraak: deze klinkt enigszins robotachtig, maar laat over het algemeen een veelheid van stemmen toe, en gebruikt minder
geheugen per boodschap, wat van belang is bij complexe toestellen met vele boodschappen.
Met sommige toestellen kan je switchen tussen de verschillende niveaus of overlays, wat toelaat
om op elk een verschillend onderwerp te plaatsen. De meer computerachtige toestellen hebben
een aanraakscherm waarbij de boodschappenset gewijzigd kan worden door het aanraken van een
geprogrammeerd symbool of icoon. Op alle toestellen kun je je eigen boodschappen kiezen en
bepalen hoe ze afgebeeld worden en hoeveel er tegelijk beschikbaar zijn. Constant komen er
nieuwe of verbeterde toestellen op de markt. Ze zijn lichter en makkelijker te programmeren,
bezitten meer opties en een grotere flexibiliteit. Voor onze muziekliefhebbers: er zijn toestellen
waarmee je zelfs muziek kunt opnemen of programmeren met de synthesizer.
Probeer, wanneer je een toestel moet kiezen, een logopedist of ergotherapeut te vinden die
getraind is in alternatieve communicatie, vertrouwd is met de waaier van toestellen en hun vooren nadelen, en mensen kan opleiden om ze te gebruiken. Het beste is verschillende toestellen uit
te proberen om te zien hoe het meisje reageert en of ze in staat is de boodschappen te activeren.
Intussen kan men ook de moeilijkheden bij het programmeren verkennen. Geef haar in de proefperiode veel tijd om zich aan te passen en het systeem aan te leren. Probeer een toestel te krijgen
dat ze nu effectief kan gebruiken, maar dat ook ruimte voorziet om te groeien naarmate haar
vaardigheden verbeteren. Het kan even duren voor ze zich het nut realiseert, of misschien heeft ze
het snel bekeken en gebruikt ze het functioneel. Het kan ook veel tijd vragen eer ze zelf het initiatief neemt om het te gebruiken. Veel toestellen zijn duur, maar worden misschien (deels) door de
verzekering betaald.

Het is ongelooflijk hoe goed Laura het doet met de Alpha Talker. Hij is makkelijk te
gebruiken, de spraakkwaliteit is hoog, en hij gebruikt de stem van om het even wie.
De Alpha Talker kan zowel met vier tot acht als met 32 locaties geconfigureerd worden.
Hij is toegankelijk met het toetsenbord, de hoofd- aanwijzer of via scanning. Het is een
lichtgewicht met een glad design, en er is ook een draagtas verkrijgbaar. 왗
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Hij kan op de pc aangesloten worden voor het bewaren van werk op een diskette, en – in
beperkte mate – voor het uitvoeren van computerzaken. Men kan er ook commando’s mee
opladen, omgevingscontroles besturen, en er een Jelly Bean-schakelaar op inpluggen.
Eveneens verkrijgbaar is een schakelaaradapter met afstandsbediening, waardoor men tot
acht enkelvoudige schakelaars met de Alpha Talker kan verbinden. 왗
Op de Dynavox maakt Lyndie zelfstandige keuzen tussen drie woorden. We hebben er ook
een letterbord op geprogrammeerd dat heel goed lijkt op het manuele bord waar ze reeds
lang mee werkt. Ze draagt een aanpasbare aanwijzerspalk die helpt bij het aanwijzen
van letters, en tijdens het werken met dit bord maakt ze gebruik van facilitated communication. 왗
Mary gebruikt een IntroTalker met acht cellen die digitale boodschappen bevatten.
We begonnen met schakelaars op twee ervan, ‘hongerig’ en ‘dorstig’. Wanneer ze daarmee klaar was, gingen we over op ‘ja’ en ‘nee’. Van daaruit gaven we prioriteit aan haar
behoeften. De IntroTalker is Mary’s stem geworden. De schakelaars worden zo gemakkelijk
geactiveerd dat een beweging door de kamer al volstaat om er één aan te zetten.
Eens zei Mary’s leerkracht haar ‘Och, stil, je praat teveel’, wat Mary aan het lachen bracht. 왗
Leah gebruikt Cheap Talk, een toestel dat acht knoppen telt met afbeeldingen. We nemen
een commando op: ‘Ik wil eten’, ‘Ik wil drinken’, ‘Ik moet op de pot’, ‘Meer’. Leah raakt
de afbeelding aan en het toestel zegt het opgenomen commando. Wanneer ik haar
‘s morgens voed, haar help bij het eten, haar te drinken geef, enzovoort, wil ze haar
toestel niet gebruiken -logisch- aangezien ik het niet noodzakelijk maak. Enkele dagen
geleden begon ik ‘s morgens de krant te lezen, en meteen hoorde ik ‘Meer’ en ‘Ik wil
eten’ op de Cheap Talk. De week daarvoor hadden we het druk gehad en waren we vergeten dat ze na het eten nog aan tafel zat. En of ze dus na een tijdje het toestel gebruikte! Hoewel ik het lastig vind om mijn kleine lieveling te negeren, werkt het toch soms. 왗
Wat me het meest bevalt aan de Dyna Vox 2C is dat hij makkelijk van niveau wisselt.
Je kan m.a.w. Dani vragen wat ze wenst als dessert, ‘ijsje’ of ‘koekjes’, en wanneer ze ‘ijsje’
kiest, kan je naar een andere pagina gaan die met deze verbonden is. En meteen wisselt
het scherm om haar de keuze te geven tussen, zeg maar, vanille of chocolade.
Het is zeer indrukwekkend, maar er zit wel een flink prijskaartje aan vast. 왗
Ik stond versteld van Laurens vermogen om de Dyna Vox 2C te gebruiken in vergelijking
met de meer eenvoudige toestellen die haar woordenschat en mogelijkheden al te zeer
beperken. In een zes weken durende, intensieve ‘AAC-clinic’ leerde ze hoe ze woorden aan
elkaar moest koppelen om zinnen te vormen, en kon ze desgevraagd van het ene scherm
naar het andere gaan. We gebruiken methoden van facilitated communication om haar
hand vastheid te geven, maar iedereen die met haar heeft gewerkt, voelt dat ze duidelijke
keuzen maakt omtrent wat ze wil zeggen. Het programmeren is tijdrovend, maar het
schoolteam kan bijspringen voor specifieke onderwerpen die zich aandienen. De rest kan
ik wel aan. 왗

Woorden kiezen
Het kiezen van de geschikte woordenschat kan soms moeilijker lijken dan het kiezen van een
communicatiemethode. Ze zal niet geïnteresseerd zijn in het gebruik van toestel of methode tenzij
deze een woordenschat bevatten die motiverend en functioneel is voor haar, en die ze niet gemakkelijker op een andere manier kan meedelen. Vermijd het louter gebruik van woorden als ‘lunch’,
‘toilet’ en ‘muziek’. Zorg ervoor dat wat ze kan kiezen ook meteen ter beschikking gesteld kan
worden. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om het woord ‘bus’ op haar toestel te plaatsen, daar
waar de bus enkel op het einde van de dag eenmalig beschikbaar is. Nuttiger is een korte ‘wandeling’, voor zover deze de hele dag tot de mogelijkheden behoort.
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Je kunt het best beginnen met specifieke activiteiten, vooral wanneer het aantal boodschappen
beperkt is. Soms kunnen eenvoudige praters of communicatietoestellen op verschillende plaatsen
in de klas of in de woning opgesteld worden, teneinde beschikbaar te zijn voor verschillende
activiteiten. Er is geen reden om haar te beperken tot één enkele beschikbare prater. Afbeeldingen
kunnen foto’s zijn, tijdschriftknipsels, flitskaarten of labels van favoriete eetwaren of muziek.
Bovendien bestaan er computerprogramma’s zoals Boardmaker, waarmee je afbeeldingen of
iconen kunt ontwerpen. Tegenwoordig kan je met de pc ook afbeeldingen inscannen en uitprinten.Vaak beperken leerkrachten en therapeuten het aantal keuzen. Daarbij baseren ze zich op het
maximum aantal gegroepeerde afbeeldingen waaruit een meisje er één receptief kan identificeren. Het feit dat ze gedurende een activiteit slechts met twee of drie afbeeldingen tegelijk kan
omgaan, betekent echter niet dat ze er niet méér op haar communicatiesysteem mag hebben.
Wanneer het gebruik van afbeeldingen voor haar motiverend is, zou het best wel eens kunnen dat
ze een grotere groepering aankan om zich uit te drukken. Over het algemeen start het gebruik
van een systeem met afbeeldingen of iconen (symbolen) die complete boodschappen bevatten:
bijvoorbeeld een afbeelding van de zeepbellenpot voor de boodschap ‘Meer bellen blazen’.
Afhankelijk van haar coördinatie en vaardigheden, kunnen woorden in een later stadium van
elkaar gescheiden worden, zodat ze haar eigen zinnen kan vormen. Dit lukt goed op de meer
complexe, computerachtige toestellen. Mogelijk is ze ook in staat om van scherm naar scherm te
gaan en zelf de thema’s te veranderen op deze toestellen. Je kunt bepaalde boodschappen
hebben, zoals ‘ja/nee’ of ‘Ik ben klaar’, die op ieder pagina of op ieder scherm op dezelfde plaats
verschijnen. Hieronder enkele voorbeelden van woordenschat voor praters, communicatie- en oogfixatie-borden:
Tijdens een therapiesessie: ‘Neem me op’, ‘Draai me rond’, ‘Laat me wippen op de grote bal’,
‘Wrijf mijn voeten’.
Voor de videorecorder: Bied afbeeldingen aan van twee verschillende banden, ‘Stop hem in de
video’, ‘Zet hem aan’, ‘Dat is mijn favoriet’, ‘Daar hou ik niet van’.
Waar doet het pijn: Plaats afbeeldingen van de lichaamsdelen waar ze vaker pijn heeft, misschien
te beginnen met het hoofd, de maag en de voeten. Gebruik verder ‘ja/nee’ om preciezer te worden terwijl je delen aanraakt in de lichaamsstreek die ze kiest, en je telkens vraagt of het daar pijn
doet.
Kringmoment: ‘Hier ben ik!’, ‘Het regent vandaag’, ‘Mijn beurt’, ‘Laten we dat favoriete liedje
zingen’.
Sociaal: ‘Hallo, ik heet…, en jij?’, ‘Hoe is’t?’, ‘Praat met me’, ‘Nog een prettige dag’, ‘Tot ziens’,
‘Wat een leuke jongen’.

Woorden gebruiken
Ze kan mondbewegingen maken en erg haar best doen om te praten. Soms gebeurt het dat ze te
midden van een hoop gewauwel een correct woord zegt. Meestal komen haar woorden bij toeval,
wanneer ze niet geconcentreerd is op het spreken. Ze kan ‘mama’ uitroepen wanneer ze bang is of
schrikt. Ze kan er een geschikt woord uitflappen wanneer je dat het minst verwacht en daarna niet
in staat zijn om het ooit nog te herhalen. Gewoonlijk is dit beperkt tot enkele woorden. De meeste meisjes met RS bereiken geen aanzienlijk niveau van gesproken taal. In een hoogst motiverende
situatie zal ze soms woorden of zinnen uiten.

Maggie sprak nooit een woord voor haar regressie begon op de leeftijd van vijftien maanden. Ze is nu vijf jaar en met veel voorzeggen kan ze enkele woorden uitspreken. Ze kan
zeggen ‘klaar’, ‘ja’, ‘nee’ en ‘ma’. Soms zegt ze helemaal onverwacht een woord en zijn
we allemaal verbaasd. Onze andere dochter Rachel probeert Maggie steeds woorden te
doen zeggen, en vaak slaagt ze daar ook in. Maggie vindt het erg leuk dat haar kleine zus
haar aanzet om te spreken. Ik hou ervan om toe te kijken hoe die twee met elkaar
omgaan en hun verbondenheid te zien. Op het eind hebben ze allebei de slappe lach! 왗
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Veel van wat gewauwel of ‘Rett rap’ lijkt te zijn, is – denk ik – poging tot spreken. Goede
spraak vereist uitstekende beheersing van de fijne motoriek en coördinatie, wat natuurlijk
lastig is voor onze meisjes, tenzij ze onwillekeurig praten. Mijn ervaring met het beluisteren van studenten die doof zijn of problemen hebben met de fijne motoriek, helpt me
voor een stuk Leah te begrijpen. ‘Mah’, bijvoorbeeld, kan ‘ma’ betekenen (voor mama),
‘melk’, ‘meer’, en wellicht ook nog andere dingen die evident zijn in de correcte context,
maar anders niet. Ik denk dat ‘Mmm’ een kus is. 왗
Toen ik haar eens oppakte, zei ze ‘Ma’. God weet wat ze bedoelde, en ik reageerde: Wat
bedoel je, ‘ma’? Je zou ‘papa’ moeten zeggen, je kwetst mijn gevoelens’. Onmiddellijk
daarop zei ze ‘MaMa’ en begon te giechelen. Naderhand zei ze nog een tijdlang ‘Ma’
wanneer ze me zag, en begon ze te lachen. 왗
De laatste keer dat Gina iets zei, was zowat vijf jaar terug. Ze zat op het toilet en ik ging
in de andere kamer, zodat ze haar ding kon doen, en ze riep uit: ‘Ik klaar’. Mijn man zat in
de kamer en hij zei ‘Ik geloof dat Gina klaar is’. Het is gek, wanneer ze iets zei, kwam het
als een donderslag bij heldere hemel, was het duidelijk en werd het nooit meer herhaald. 왗
Angela is 18 en zegt nog nu en dan een woord of twee. ‘MaMa’ blijft een vaste uitdrukking. Sporadisch zegt ze ‘nee’, ‘helemaal nat’, ‘klaar’ en nog een paar woorden. Af en toe
zal ze nog iemands naam zeggen. Soms komt ze helemaal onverwacht aan met een woord
of een zin, en dat horen we dan nooit meer. Ze spreekt altijd meer wanneer ze gestrest is,
vooral wanneer ze koorts heeft. 왗
Amanda beschikt wel over enkele spontane woorden, maar dat zijn er weinig en ze liggen
ver uiteen. Iets zeggen wanneer we erom vragen is bijna onmogelijk, maar met de
apraxiebenadering krijgen we zo’n 30 woorden/klanken uit haar als we erom vragen, en
verder -al doet ze het niet correct- ook pogingen om nog andere klanken en woorden te
imiteren. Het heeft zowat een jaar geduurd om zover te komen. Hoe dan ook, één van de
woorden waaraan we werkten, was ‘meer’. Ze zal het zeggen wanneer ik vraag of ze van
iets meer wil, hoewel ze soms alleen ‘mee’ of ‘mmmm’ zal zeggen. Gisteren kocht ik een
kaasburger bij McDonald’s voor haar. Zelf at ik een ijscoupe met karamel.
Toen ze naar de ijscoupe wees, gaf ik haar enkele hapjes. Ik zat daar wat te dagdromen weet ik veel waarover- en hoorde haar ‘mmm’ ‘mmmm’ zeggen, maar schonk er niet echt
aandacht aan. En plots zei ze, traag en heel gearticuleerd ‘mmmmeeeerrrr’, met de ‘r’ en
alles erop en eraan. Dat was een echte doorbraak. 왗
Nu en dan laat Sherry een verbaal ‘ja’ of ‘aaaaa’ horen. Het lijkt ons dat ze een willekeurig
‘ja’-antwoord gebruikt, afhankelijk van wat ze op een gegeven moment weet te produceren. Het enige in de buurt van een ‘nee’ wat we krijgen is bij gelegenheid een beslist
schudden met het hoofd, maar dat is moeilijk te onderscheiden van haar frequent ‘hoofdzwaaien’ van links naar rechts. 왗
Heather zegt niet veel. Mensen kunnen haar in feite al maanden kennen zonder haar een
herkenbaar woord te horen zeggen. Op een dag stelde haar spraaktherapeut haar een
vraag met de ‘ja/nee’-kaarten, maar in plaats van te kijken naar haar kaarten zei ze ‘ja’, zo
klaar als wat. De therapeut sprong een meter in de lucht. Het leukste is: de therapeut was
de sessie aan het opnemen met een videorecorder. 왗
Ik ging met mijn gezin naar een pretpark. Gewoonlijk ben ik te bang voor de ritjes, maar
voor de kleintjes was er een kleine ballonrit die in de hoogte ging en ronddraaide. Ik
vroeg Rosie of ze erop wou (omdat ik dacht het aan te kunnen) en ze schoot recht uit
haar stoel en wandelde in de richting van het toestel. Wij erop dus. Het ging sneller dan ik
dacht en ik hield bijna de hele tijd de ogen gesloten, voorover gebogen en bang, want ik
haat het om in cirkels rondgedraaid te worden. 왘
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Rosie daarentegen zat rechtop en was helemaal niet bang. Mijn man liet de rit vervroegd
stopzetten, zodat ik eraf kon. Ik vertelde Rosie dat het me echt bang maakte en vroeg
haar of zij bang was. ‘Nee’ zei ze en ze begon te lachen. Mama is een bange wezel, en
Rosie een durfal! 왗

Een communicatie succesverhaal
Een dag of wat geleden zat ik in een van mijn klaslokalen op de pc te werken, toen ik een opgenomen stem hoorde zeggen: ‘Hallo, mijn naam is Sherry’. Sherry, één van mijn leerlingen, kreeg
kortgeleden een ondersteunend stem output toestel. Ik nam aan dat ze haar begroetingsboodschap had geactiveerd. Ik draaide me om om haar te begroeten. Ze was nergens te zien.
Naast Sherry’s toestel stond Mary, een meisje met Rett syndroom. Ze is negen jaar oud en heeft
een pittig karakter. Ze keek me quasi-verlegen aan, tot ze zeker wist dat de boodschap was
overgekomen en haastte zich dan ondeugend naar een andere hoek van de kamer. Ik gniffelde en
schudde verbaasd het hoofd. Ik dacht terug aan een scène vier jaar geleden, toen ik Mary voor het
eerst ontmoette, een heel andere Mary. Ze werd in onze basisschool voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand ingeschreven als kleuter. Ze was afstandelijk en vaak ongelukkig.
Mary’s communicatieve vaardigheden bestonden hoofdzakelijk uit heel eigenaardige gedragingen
die zorgvuldig moesten geïnterpreteerd worden door haar naaste omgeving. Het voorgaande jaar
was heel wat energie gestoken in het bekrachtigen van haar communicatiepogingen, door consequent en voorspelbaar te reageren op specifieke gedragingen. Mary begon te begrijpen dat ze een
zekere positieve beheersing had over de wereld door bepaalde gedragingen te herhalen. Ze had
ook kennisgemaakt met een aantal zeer concrete symbolen: een lepel vertegenwoordigde eten, en
een rol toiletpapier een bezoek aan het toilet. Deze symbolen werden hoofdzakelijk gebruikt om
Mary te helpen bij overgangen. Bij het zien van deze voorwerpen, begon ze een maaltijd of een
bezoek aan het toilet te verwachten. In het eerste jaar dat ze bij ons was, hebben we op deze
fundamenten voortgebouwd door meer symbolen te associëren met dagelijkse routine gebeurtenissen. We boden Mary ook frequent de keuze tussen verschillende eetwaren en vrijetijdsactiviteiten. Aanvankelijk staken we gewoon twee voorwerpen op, vroegen verbaal om een respons en
wachtten tot ze naar één van beide keek of reikte. Daarna begonnen we keuzes aan te bieden
met iets wat het voorwerp vertegenwoordigde: een koekjesdoos stelde koekjes voor, een cd-hoesje
muziek. Het werd zelfs mogelijk om keuzes en activiteiten voor te stellen door foto’s, waarnaar
Mary kon wijzen. Mary maakte een indrukwekkende vooruitgang gedurende dat eerste jaar bij
ons. Die was voor een groot deel te danken aan de gedrevenheid en het engagement van haar
familie en haar toegewijde klashulp. Het werd ook duidelijk dat Mary zeer gemotiveerd was om
met ons te communiceren.
Aan het begin van mijn tweede jaar met Mary was ik voorbereid om haar communicatief vermogen stapsgewijs verder uit te breiden. Ik voelde me comfortabel bij dit plan, tot ik een cruciaal
telefoontje kreeg van Mary’s moeder. Ze vertelde me dat sommige meisjes met Rett syndroom
baat hebben bij het gebruik van stem output toestellen. Dergelijke toestellen variëren van heel
eenvoudige systemen, met opgenomen boodschappen of primitieve computerspraak en zeer
beperkte geheugencapaciteit, tot extreem uitgebreide. Ze vroeg me of we zo’n toestel in overweging konden nemen voor Mary.
Ik was compleet overrompeld. Ik ben van nature voorzichtig in het aanbevelen van dergelijke dure
technologische wondermiddelen. Ik had ondersteunende voice output toestellen voor mensen met
Mary’s communicatieniveau altijd afgedaan als toeters en bellen, niet echt zinvol voor het aanmoedigen van communicatieve vordering. Ik erkende wel dat ze de taak van de ontvanger voor het
begrijpen van de boodschap vereenvoudigen. Toch was ik van mening dat wij allen in Mary’s
beschermde wereldje zo met haar begaan waren, dat we de hulp van zo’n toestel niet nodig hadden. Maar aan de andere kant was daar haar moeder die op een antwoord wachtte. Ze is buitengewoon goed geïnformeerd over het Rett syndroom, en ze had Mary bij mijn weten nog nooit in
de verkeerde richting geduwd. Ik stemde erin toe om een aantal toestellen nader te bekijken.
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Wij genieten het voordeel in onze staat over een centrum voor speciale onderwijstechnologie te
beschikken. Daar hebben ze een aantal verschillende ondersteunende systemen die je gedurende
drie weken op proef mag uittesten. Op hun aanraden begonnen we een aantal toestellen uit te
proberen. Gelukkig kon Mary de toestellen activeren door het aanraken van afbeeldingen, en
diende ze geen complexe toegangsmethode toe te passen. Het werd vlug duidelijk dat Mary niet
goed reageerde op een toestel met kunstmatig klinkende computerstemmen. Ze was daarentegen
heel geïnteresseerd in het activeren van toestellen met opgenomen stemmen. Uiteindelijk kozen
we voor de Digivox van Sentinent. Het lijkt op andere eenvoudige en betaalbare toestellen op de
markt, maar bleek heel goed aan te sluiten bij Mary’s behoeften. Het telt verschillende niveaus,
vergelijkbaar met de pagina’s van een boek. Elke pagina kan geprogrammeerd worden als afspiegeling van een verschillende, communicatieve behoefte. Mary heeft bijvoorbeeld één niveau dat
specifiek gericht is op thuis, en een ander met een algemene schoolwoordenschat. Op elk niveau
kunnen tot 48 verschillende boodschappen geprogrammeerd worden. De diverse niveaus en het
flexibel aantal boodschappen zijn onontbeerlijk gebleken. Daarenboven bood het gebruik van
opgenomen spraak ons de mogelijkheid om vertrouwde stemmen te gebruiken. Mary’s ouders
klopten bij hun verzekering aan om de nodige fondsen voor het toestel te krijgen. Dit was
gerechtvaardigd aangezien Mary niet op een duidelijke manier kon aangeven wanneer ze zich niet
goed voelde. En doordat ze weinig bewuste stemcontrole had, beschikte ze niet eens over een
betrouwbare manier om aandacht te trekken als ze hulp nodig had. We waren gewaarschuwd dat
de procedure tot een jaar kon duren. In feite duurde het tien maanden vanaf de dag dat we het
toestel uitkozen tot de levering. In afwachting namen we onze toevlucht tot mijn ‘kleine stapjes’plan. Mary kon geleidelijk aan lijntekeningen gebruiken in plaats van concrete foto’s om haar
boodschappen door te geven. Deze vaardigheid hielp ons om gelijke tred te houden met haar
groeiende expressieve woordenschat. We bewaarden verscheidene van haar afbeeldingen in een
communicatieschrift. We bevestigden ook tekeningen aan kasten, deuren, muren en op de koelkast op school. Mary’s gezin deed thuis hetzelfde.
We ontvingen de Digivox bij het begin van Mary’s tweede graad. Gedurende het voorgaande jaar
had ze de dagen gedeeltelijk doorgebracht in een gewone eerstegraadsklas. Mary begon de tweede graad als leerling in een gewone tweedegraadsklas met de steun van een onderwijshulp in de
klas. Ze werd ook regelmatig uit de klas gehaald voor specifieke vaardigheidstrainingen. Toen het
toestel aankwam, nam Mary’s gezin de hoofdverantwoordelijkheid op zich voor de programmering
en het onderhoud. Mary’s hulp hield toezicht op het gebruik tijdens de schooluren, haar leerkracht
gaf inhoudelijke suggesties. Ik adviseerde bij de woordenschat, hielp met het ontwikkelen van
de overlays (de pagina’s voor de niveaus) en loste allerlei problemen op. Deze teambenadering
resulteerde in een ondersteunend toestel dat voor Mary uiteindelijk relevant en motiverend bleek.
Het was niet zo dat een plotseling mirakel zich voor onze ogen afspeelde. Mary moest frequent
aangespoord worden tot en herinnerd worden aan het gebruik van haar toestel. Aanvankelijk
beschouwden haar leeftijdgenoten de Digivox als een rariteit. In een poging het toestel verleidelijker te maken voor Mary en minder vreemd voor haar leeftijdgenoten, introduceerden we een
‘vrienden’-niveau. We verkleinden foto’s van de leerlingen zodat alle klasgenoten op het bord
afgebeeld konden worden. Daarna liet Mary’s moeder elke leerling een boodschap voor Mary
inspreken. Mary kon elke boodschap activeren door de respectievelijke foto aan te raken. Dit werd
onmiddellijk één van haar favoriete activiteiten (naar verluidt, vooral in de vroege ochtenduurtjes).
Bovendien vonden haar vrienden het fantastisch om deel uit te maken van Mary’s toestel. Dit werd
een echt keerpunt voor Mary’s communicatie. Ik ben enthousiast over Mary’s communicatieve
vorderingen. Haar communicatiepogingen zijn heel doelbewust, of ze daarbij nu de Digivox,
lichaamsgebaren dan wel gelaatsuitdrukkingen gebruikt. Het is moeilijk te ontkennen dat heel
wat van die vooruitgang aan het stem output toestel toe te schrijven is. Toch denk ik niet dat het
toestel rechtstreeks Mary’s vooruitgang teweegbracht. Het is veeleer zo dat haar ‘luisteraars’ haar
makkelijker konden begrijpen dank zij het gebruik van de Digivox en haar dus meer als een volwaardige gesprekspartner gingen beschouwen. We reageerden consequenter op al haar pogingen,
welke methode ze ook gebruikte. Mary communiceert dus meer frequent met ons omdat haar
pogingen beter beloond worden. Mary nadert het einde van de derde graad. Haar gebruik van de
Digivox is blijven toenemen. Met de tijd is ze het toestel spontaner gaan gebruiken. Soms combineert ze symbolen om zichzelf uit te drukken. Vorig jaar gebruikte ze bijvoorbeeld ‘ik ben misselijk’ en ‘thuis’ om ons een zeer duidelijke boodschap te zenden.
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Dit is een synergetische bekwaamheid: ze stelt haar in staat om nieuwe zinnen te vormen die we
niet noodzakelijk hadden verwacht bij het ontwikkelen van de ‘enkele gedachte’- woordenschat.
Mary begint ook ‘ja’ en ‘nee’ te gebruiken om op vragen te antwoorden. En zoals ze me een dag
of wat geleden aantoonde, gebruikt ze het toestel nu ook om humor uit te drukken.
Mia Emerson

Computers
Full size-computers zijn een fantastisch middel voor het leren en spelen in de klas, maar ze zijn
niet makkelijk te transporteren. Laptops zijn dat wel, maar die hebben dan weer een klein scherm
en een toetsenbord dat niet verwijderd kan worden wanneer alternatieve toegangsmethodes
gebruikt moeten worden. Aanraakschermen zijn verkrijgbaar, maar moeilijker te vinden en duurder bij laptops. Computers reageren veel trager wanneer ze gebruikt worden met communicatiesoftware bedoeld voor een communicatietoestel. Toch zijn ze zeer goed voor cognitieve ontwikkeling en interactieve spellen. Computerprogramma’s en -spellen kunnen erg motiverend zijn, vooral
deze met klank en actie. Geluidskaarten, externe aanpassingstoestellen en software kunnen
makkelijk op je computer geïnstalleerd worden om te voorzien in de nodige input- en outputmethodes.

Enkele externe aanpassingstoestellen:
Aanraakscherm: Dit is een doorzichtig dek in plexiglas op de monitor van een full size-computer,
dat reageert op een lichte aanraking. In sommige gevallen kan het ook van het computerscherm
verwijderd worden en dienst doen als een grote schakelaar voor bepaalde oorzaak/gevolg-programma’s.
Intellikeys toetsenbord: Dit is een groot, plat bord met verschillende alfabet- en getallen-overlays
die groot en makkelijk toegankelijk zijn. Er is software verkrijgbaar bij het bedrijf, waaronder
Intellipics en Overlay Maker, waarmee je gemakkelijk je eigen overlays kunt creëren. Deze zijn
bruikbaar voor het leren en voor enige communicatie. Bepaalde software van Intellitools en andere bedrijven bevat overlays die ontworpen zijn voor het gebruik ervan. Geleideborden zijn verkrijgbaar voor alle overlays van Intellitools en voor sommige andere gestandaardiseerde overlays.
Discoverschakelaar, door schakelaar geactiveerde muis, schakelinterfaces: Met de
Discoverschakelaar kun je een scanconfiguratie maken voor de student. Scanning kan voor vele
meisjes een hoge cognitieve waarde hebben, en vereist precieze timing van de druk op de schakelaar om gecoördineerd met het scherm te werken. De andere schakelinterfaces worden over het
algemeen meer gebruikt voor oorzaak /gevolg en eenvoudige, maar leuke software. Verschillende
bedrijven brengen software op de markt die geactiveerd kan worden met een schakelaar. Dat laatste kan met om het even welk lichaamsdeel, en elke schakelaar werkt met om het even welke
interface. Een door een schakelaar geactiveerde muis of andere interface is vereist om schakelaars
met de computer te verbinden.
Eye Tech Digital Systems: Net als diverse andere producenten, maakt Digital een oogfixatie-opstelling voor een computer die gebruik maakt van een videocamera. Deze is gefocust op de ogen van
de gebruiker en volgt alle pupilbewegingen en oogknipperingen. Het systeem vereist precieze
oogbeheersing, maar sommige meisjes zijn in staat het te gebruiken.
Constant komen er nieuwe, aangepaste toegangsmogelijkheden op de markt. Misschien beantwoorden andere dan de hier vermelde aanpassingen beter aan de noden van een bepaald meisje,
zodat het van belang is om de diverse mogelijkheden te verkennen. Misschien ondervindt ze dat
verschillende toegangsmethoden het best werken voor verschillende doeleinden.

Laura heeft momenteel een Intellikeys die werkt in combinatie met de laptop die ze thuis
gebruikt. Het vergt veel voorbereiding en vooruitziendheid om de overlays klaar te maken
(zoals een onderlegger met afbeeldingen of woorden die je dient te ontwerpen met een
programma als Anthelices overlay maker). Telkens je de overlay wijzigt, moet je ook een
verandering in het computerprogramma aanbrengen. Anthelices werkt met de computer,
maar niet afzonderlijk. Het is geen draagbare opstelling. 왗
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Van AOL kreeg ik enige zeer eenvoudige, maar duidelijke software met goed geluid,
alleen maar oorzaak/gevolg. Eén ervan heette Baby Smash en een andere, nog betere, was
Baby Power. Beide waren ontworpen voor Mac-computers, maar waarschijnlijk bestaat er
iets gelijkaardigs voor de gewone pc. Ze waren zo opgevat dat een kind om het even
welke toets kon aanraken en er dan steeds iets gebeurde. Ze werkten met een aanraakscherm op of los van het computerscherm. 왗
Je kunt een toetsenbord aanpassen door een kartonnen hoes te maken met gedeelten
die onderaan uitsteken om de toetsen te treffen die jij bepaalt, zodat ze de toets kan
indrukken door op een willekeurige plaats elders op de hoes te slaan. 왗

-

-

IEP-doelstellingen voor communicatie
Via haar communicatietoestel met enkelvoudige schakelaar moet Marsha elke morgen
tegen minstens één andere student(e) zeggen ‘Hallo, hoe is ‘t?’.
Minstens drie maal per week moet Sally met oogfixatie ‘ja/nee’ en ‘geen van beide’ vragen
beantwoorden over wat ze als volgende activiteit wil doen. Ze gebruikt daarbij kaarten
met iconen en woorden erop, die gedurende de keuzetijd op haar oogfixatieframe geplaatst
worden.
Tijdens minstens één klasactiviteit per dag moet Laura via haar prater met acht boodschappen
een conversatie houden. Voorbeelden van boodschappen zijn, tijdens de therapie: ‘ja’, ‘nee’,
‘dat is leuk’, ‘ik ben klaar’, ‘laat ons doorgaan’, ‘laat me weer op de bal wippen’, ‘laat me
rondtollen’, ‘smeer me in met lotion’. Op een verjaardagsparty: ‘eerste zin van Happy
Birthday’, ‘kaarsjes uitblazen’, ‘hoe oud ben je?’, ‘ik wil een stukje cake’, ‘ik wil een stukje ijs’,
‘fruitsap, alsjeblieft’, ‘dit is mjam mjam!’, ‘daar hou ik niet van’.
Minstens drie maal per week moet Danielle d.m.v. drie aan haar prater verbonden schakelaars
waarop afbeeldingen en woorden staan, zeggen ‘Ik ben hier’, ‘Laat ons zingen van ‘If you’re
happy and you know it’, en/of ‘Laat ons zingen van ‘Old MacDonald.
Marey moet minstens tweemaal na elkaar door oogfixatie vier kleuren, die op het
oogfixatieframe geplaatst zijn, identificeren met kleuren op de afbeeldingen die haar
leerkracht haar voorhoudt.
Lauren moet tijdens het groepsmoment naar drie tot vier iconen op een scherm van haar
prater wijzen om een zin te vormen, die beschrijft wat ze net gedaan heeft of wil gaan doen.
Sherry moet minstens drie maal daags met een hoofd-aanwijzer woorden spellen op het
niveau van de tweede graad, -dit om aan anderen informatie te verschaffen. Ze maakt daarbij
gebruik van een klein letterbord.
Minstens één keer per dag moet Cara één van de drie afbeeldingen overhandigen aan een
andere student, en daarmee haar keuze te kennen geven omtrent wat ze straks wil eten of
doen.
In elke beoordelingsperiode moet Lauren een kort, verbaal verslag geven in tenminste één
klas. Ze gebruikt daarbij haar communicatietoestel, met een volwassene die haar hand en haar
arm stevigheid geeft.
Minstens twee maal per dag moet Lindy éénlettergrepige woorden imiteren wanneer haar
gevraagd wordt te vertellen waar ze mee bezig is: één uit vijf gezinsactiviteiten.
Carol moet met vier keuzemogelijkheden vertellen welk deel van haar lichaam pijn doet,
of hoe ze zich voelt (vijf mogelijkheden). Ze gebruikt daarbij dezelfde pagina met de iconen
en woorden die nodig zijn.
LiIly moet op de foto kijken naar het volgend kledingstuk dat haar mama haar moet
aantrekken bij het aankleden. De foto hangt op een groot communicatiebord tegen de muur
naast haar bed.
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Communicatiecatalogi
Ablenet
ADAMLAB
Adaptivation, Inc.
Attainment Co.
Creative Communicating
Don Johnston
Intellitools
Laureate
Mayer-Johnson Co.
Prentke Romich Co.
R.J.Cooper

1-800-322-0956
1-313-467-1610
1-800-723-2783
1-800-327-4269
1-801-645-7737
1-800-999-4660
1-800-899-6687
1-800-562-6801
1-619-550-0084
1-800-262-1990
1-714-240-4853

Sentinent Systems
Technology for Education
Toys for Special Children
Words+, Inc.
Zygo Industries

1-800-344-1778
1-800-370-0047
1-800-832-8697
1-800-869-8521
1-800-234-6006

BIGmack, andere schakelaars
Wolf, Hawk, Super Hawk
VoicePal
Praters, pre-vocational pictures
Met licht geactiveerde schakelaarsoftware
Discover, dynamisch spreken
Intellikeys software
Software voor taal, leren
Boardmaker, afbeeldingssymbolen
Alpha Talker, Delta Talker, Liberator
Biggy, pc software, met schakelaar
geactiveerde muis
DynaVox, Digivox
Speciale uitrusting, software
Cheap Talk, schakelaars, speelgoed
Message Mate
MACAW

Wat volgt, is een samenvatting die Janine Battistone, maakte van de niet-verbale communicatievaardigheden van haar dochter. Heel nuttig voor verzorgenden, leerkrachten en vriend(inn)en.

Laura’s communicatieoverzicht
Zeer belangrijk: Wanneer eenmaal vastgesteld is dat Laura met één van deze middelen iets
probeerde mee te delen, zal ze haar respons vaak bevestigen, hetzij met een ander middel uit
haar veelzijdige lichaamstaal, hetzij d.m.v. haar ‘ja/nee/misschien/ik weet het niet’-kaart.

Wanneer ik dit doe:.., betekent dat:
Gelaatsuitdrukkingen
Wegkijken: Dit is het meest verkeerd geïnterpreteerde gebaar van Laura’s lichaamstaal. Ze doet dit
om haar energie tijdelijk te heroriënteren. Het laat Laura toe, haar beweging te hergroeperen om
een item of een taak, dat/die haar aandacht vereist, gepast aan te pakken (niet te interpreteren als
een gebrek aan aandacht).
Glimlach: ‘Ik ben gelukkig’, of: ‘Blij je te zien’.
De mond openen: ze heeft iets te zeggen. De mond openen tijdens het eten: anticipatie op het
aannemen van meer voedsel.
Ingespannen naar iets kijken: ‘Dat zou ik graag willen’ (Let op dat je deze blik niet verkeerd
interpreteert als een tijdelijke heroriëntering van haar energie om te focussen op een andere taak.
Tijdelijk de ogen sluiten: om zich te concentreren.
Smakkende lippen: kusjes geven.
Tanden knarsen: twee mogelijkheden. Tijdelijke periode van tanden knarsen: Laura legt de nadruk
op een punt of een onderwerp. Knarsen gedurende een langere periode: ze is iets grondig aan
het overpeinzen. Met het hoofd knikken: gewoonlijk een methode om haar input te bevestigen.
Het hoofd afwenden en afstoten: op de tenen getrapt! Een uitbrander gekregen!
Knipoogjes: ‘Ja, ik ga akkoord’. Of: flirten met een kerel.
Openen en sluiten van de ogen: bevestiging.

Stemuitingen
Giechelen: blij iemand te zien. Vindt iemand grappig. Klagen: probeert iets te zeggen.
Niet noodzakelijk negatief gedrag.
Roepen: soms een kreet van blijheid. Soms een kreet als gevolg van verdriet/ontgoocheling,
zoals uitgesloten worden. Zelden een kreet als gevolg van pijn. (Laura heeft een abnormale
pijnintolerantie). Emotioneel gekwetst zijn.
Lachen: wanneer ze iets grappig vindt! Of wanneer een ander kind een verbale uitbrander krijgt.
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Wiebelen met het lichaam: bevestiging. Gewoonlijk gebruikt in combinatie met een andere vorm
van input.
Schommelend bekken: bevestiging. Gewoonlijk gebruikt in combinatie met een andere vorm van
input.
Handen: Laura heeft verschillende handpatronen met uiteenlopende betekenissen.
Handen afzonderlijk in evenwicht: poogt doelmatig de handen te gebruiken. Misschien iets dat ze
wil aanraken of oprapen.
Vingers gedeeltelijk in de mond: probeert je te vertellen dat ze iets te zeggen heeft. Gebruikt dit
zelden om aan te duiden dat ze gevoed wil worden.
Rug van de handen naar de mond: signaal dat ze iets wil zeggen of een opinie heeft betreffende
het onderwerp ter discussie. Worstelen met de handen: poogt doelmatig controle te krijgen over
haar dominante hand.
In iemands hand knijpen: wanneer iemand Laura’s hand vasthoudt tijdens het voeden, zal zij in
zijn/haar hand knijpen wanneer ze meer voedsel wil. Of iemand in de hand knijpen om aan te
duiden dat ze iets uit te drukken heeft. Doet ze ook om iets te bevestigen wat in haar aanwezigheid gezegd werd of wat ze zelf uitgedrukt heeft.

Ademhaling
Deze pogingen moeten erkend worden. Op alle mogelijke wijzen investeert Laura energie om zichzelf in staat te stellen tot communicatie. Haar andere manier van ademen, overdreven in positieve
of negatieve zin, moet erkend worden als een manier die ze gebruikt om zichzelf in staat te stellen een behoefte mee te delen of zichzelf uit te drukken.
De neusgaten sperren, anders of overdreven ademen: Laura heeft iets wat ze wil zeggen. Vraagt
ons haar aan te moedigen terwijl wij proberen achter de betekenis te komen. Per slot van rekening weet zij wat ze wil, en is het aan ons om het te ontcijferen.

Communicatietoestellen
Rinkelen met de bellen op de schoenen/ stampen met de voeten: bevestiging. ‘Ik ga akkoord’ met
wat iemand in haar tegenwoordigheid zegt. Of: ‘Ik wil iets’, of ‘Ik heb iets nodig’.
Dubbel stampen met de voeten: hetzelfde als stampen met de voeten en rinkelen met de bellen,
met dien verstande: ‘Dit is belangrijker! Ik wil beslist iets zeggen. Dat is echt belangrijk voor mij!’
Janine Battistone

-

Nuttige communicatie wenken
Onthoud dat ze niet de wil tot spreken en handelen verloor, maar enkel de manier van
spreken en handelen.
Wees alert voor haar subtiele hints, vooral de visuele en haar lichaamstaal.
Wijzig tekens die gemakkelijker zijn in haar repertoire van beweging, en voldoe aan
haar noden.
Vergroot haar zelfvertrouwen door haar zelfbewustzijn te verbeteren, gebruik spiegels,
foto’s, slides, video’s.
Geef haar ruimschoots de tijd voor een respons.
Zorg ervoor dat de ondersteuning in overeenstemming is met de boodschap, en zoek
een woordenschat die frequent of tijdens specifieke dagelijkse activiteiten gebruikt kan
worden.
Reduceer de afleidingen tot het minimum.
Zie erop toe dat ze gemakkelijk en correct gepositioneerd zit voor een maximale
beheersing en beweging.
Sommige meisjes kunnen niet communiceren wanneer ze pijn hebben. Vraag wat er scheelde
wanneer ze weer beter is.
Maak, wanneer ze niet op haar gemak is of gespannen, een lijst van vermoedelijke problemen
en leg ze aan haar voor met gebruik van ja/nee. Ook ‘Iets anders?’ op de lijst vermelden.
Begin bescheiden, maar onderschat haar taalniveau of haar potentieel niet.
Als ze verveeld lijkt en niet reageert, kan het best zijn dat de dingen te eenvoudig zijn,
niet te moeilijk.
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Gebruik elke methode die werkt, en maak gebruik van wat een minimum aan tijd en fysieke
inspanning kost om te communiceren, zoals:
Oogfixatie of gebruik van een hoofd-, licht- of zelfs een neus-aanwijzer.
Gebruik van een aanwijzer, vastgemaakt aan om het even welk lichaamsdeel dat het
beste werkt.
Gebruik van ‘ja/nee’-kaarten of schakelaars van verschillende vorm en grootte, bediend met
de hand of met de kin.
Gebruik van een stem output communicatietoestel.

-

Een oogfixatieframe maken
Benodigdheden
PVC-buis met diameter 5 cm (ongeveer 2,5 meter lang)
vier doppen
vier T-vormige verbindingen
zes L-vormige verbindingen
Zaag of buissnijder
PVC-buisreiniger
PVC-lijm
Strip zelfklevend klittenband – ongeveer 90 cm

-

30 cm
1.5-2.5 cm

5 cm

5 cm

20 cm

20 cm

1.5-2.5 cm

25 cm

25 cm

15 cm

15 cm
30 cm

15 cm

15 cm

Beschrijving:
1
Zaag of snij de PVC-buis op
lengtes zoals aangegeven in het
diagram. Let wel: je kunt ook
andere afmetingen gebruiken om
tegemoet te komen aan de
behoeften van je kind.
2
Breng de stukken met behulp van
de verbindingen bij elkaar zoals
aangegeven in het diagram,
en schuif de doppen over de uiteinden van de ‘voeten’ van het
frame.
3
Reinig de uiteinden aan de
verbindingspunten met de vloeibare buisreiniger, en lijm ze dan
aaneen (optioneel).
4
Bevestig de strips met de pluizige
kant van het klittenband bovenaan, in het midden en beneden aan het frame, zodat er
afbeeldingen of voorwerpen aan
vastgemaakt kunnen worden.
5 Breng kleine stukjes van de
kleefzijde van het klittenband aan
op alles wat je wilt ophangen.
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Een oogfixatievest maken
Benodigdheden:
Eenvoudige, lichte stof
Stof voor voering, indien gewenst
Een meter doorschijnend plastic (verkrijgbaar in naaiwinkels)
Naaibaar klittenband

-

Doorzichtige
plastic
zakken

Gat voor
de nek

91 cm

50 cm

Beschrijving:
1 Snij en naai het vest op de
afmetingen, aangegeven in het
diagram. Maak een gat voor het
hoofd, en laat dat aan één zijde
open.
2 Snij pastic zakken van ongeveer tien
centimeter vierkant en naai deze
evenredig verdeeld op het vest.
Er worden zowel op de voor- als op
de achterzijde van het vest zakken
geplaatst om de draagster toe te
laten twee sets afbeeldingen te
hebben, waarbij ze het vest slechts
eenvoudig hoeft om te draaien om
van onderwerp te veranderen.
3 Naai klittenband op voor een
gemakkelijke neksluiting.
4 (optioneel) Je kunt op de binnenzijde
van het vest klittenband aanbrengen,
zodat het ook binnenstebuiten
gedragen kan worden. Verder kun je
kleine stukken speelgoed of andere
voorwerpen vastmaken en het kind
ernaar laten reiken of oogfixatie
gebruiken terwijl je de handen vrij
hebt.

De schrijver wil Cathy Gaines bedanken voor de ideeën en informatie die
zijn gebruikt bij dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 17

Voeding en dieet
‘Voeding is een van de belangrijkste aspecten in de behandeling van RS. Het is de
hoeksteen waardoor alle andere vormen van therapie mogelijk worden.’
Marilyn Rice Asaro, geregistreerd diëtiste

Bij de meeste meisjes met RS is het geven van voldoende
voeding een uitdaging. Zelfs meisjes met een gezonde
eetlust zijn gewoonlijk klein van stuk en veel voldoen aan
de definitie van een te eiwit (energie) arm dieet.
Ondervoeding ontstaat wanneer het dieet onvoldoende is
om in de energie behoefte van het lichaam te voorzien.
Dit heeft vele oorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat
de meerderheid van de meisjes met RS een lagere energie
opname heeft dan gezonde meisjes van dezelfde grootte
of leeftijd. Het resultaat van ondervoeding is magerte,
verlies van spierweefsel en een verlaagde weerstand tegen
infecties. Voeding en dieet zijn dus erg belangrijk om de
kwaliteit van het bestaan te verhogen en andere therapieën mogelijk te maken.
Elk meisje heeft zo haar unieke eetgewoonten, wat ze
lekker vindt of niet. Terwijl ze een verschillende smaak en
dieetbehoefte kan hebben, heeft ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken met andere Rettmeisjes.
Ze heeft een gezonde eetlust, vindt eten lekker en heeft
grote voorkeur voor bepaald voedsel. Ze kan vele soorten
voedsel eten maar heeft meestal meer tijd nodig om te
eten. Ze kan niet goed zelf eten. Ze heeft geen speciaal
dieet nodig, maar kan problemen hebben met kauwen,
slikken en het eten van verschillende substanties.
Constipatie komt veel voor en kan ontstaan door een
vertraagde doorstroming van het voedsel door de darmen.
Voldoende eten garandeert echter niet een goed dieet.
De darmen moeten in staat zijn mechanische bewegingen
voor drie functies te maken: een gecontroleerde
beweging van het voedsel van de mond naar de anus,
het verteren van het voedsel en de absorptie van de
voedingstoffen. Het meisje met RS kan problemen hebben met zuigen, kauwen of slikken.
Ze kan haar tong slecht bewegen en daardoor wordt eten moeilijk. Het voedsel verlaat de slokdarm niet zoals het hoort. Wanneer zij slikt gaan vast voedsel en vloeistof in het strottenhoofd.
De peristaltische (voortstuwende) golfbewegingen die het voedsel door de darmen drukken zijn
minder effectief en er kan een vertraging ontstaan in het legen van de maag. Al deze factoren
veroorzaken mogelijke voedingsproblemen.
Veel eigenschappen van het Rett syndroom versterken de problemen met voeding en dieet, en de
verschillende stadia kunnen afzonderlijk unieke uitdagingen opleveren.
Het volgende overzicht geeft klinische kenmerken en hun effecten.
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Klinische kenmerken
Ongelukkig zijn
Groei vertraging

Vermindering opname voedingsstoffen
Verlies van handfunctie
Slecht kauwen/slikken
Kwijlen
Aanvallen

Scoliose
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Effecten
Fase 1 Vermindering gewichtstoename
Fase 2 Gewichtsverlies
Fase 3 Lengtegroei neemt af; gewichtstabilisatie
Fase 4 Gewichtsverlies, stop lengtegroei
Gewichtsverlies, lengtegroei slecht
Verlies van zelfvoeding; meer tijd van verzorger nodig
verhoogd risico van verslikken
Verhoogd risico dehydratie; toename drinkbehoefte
Medicijn/voedingsstof interactie;
veranderde behoefte aan vitaminen/mineralen
Ketogeen dieet tegen aanvallen
verstoorde anatomie darmkanaal

Draagt het abnormale ademhalen bij aan haar slechte gewichtsgroei?
Onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen slechte voedingseigenschappen en ademhalingstoornis, en suggereerde dat hyperventilatie en hypoventilatie de ademhaling belemmeren.
Hyperventilatie verhoogt echter niet het dagelijkse energieverbruik.

Mijn dochter lijkt constant te eten maar ze blijft erg mager. Waarom?
Alhoewel ouders geloven dat hun dochters een gemiddelde tot een grote eetlust hebben is de
gewichtstoename slecht bij meer dan 85% van de meisjes met RS. Ouders beschrijven vaak dat de
hoeveelheid voedsel verrassend veel lijkt in vergelijking met hun leeftijd en grootte. Een eerdere
studie suggereerde dat meisjes met RS meer energie verbruiken als gevolg van hun stereotype
handbewegingen. Recentere studies hebben echter aangetoond dat alhoewel meisjes met RS veel
tijd besteden met hun handbewegingen, zij in feite minder energie verbruiken, minder energie
opnemen en een langzamere stofwisseling hebben tijdens het slapen dan andere meisjes van
dezelfde leeftijd, en dat zij hun energie minder efficiënt gebruiken. Deze combinatie van factoren
zorgt op de duur voor een onbalans die bijdraagt aan de gebrekkige groei die zo typisch is bij RS.
Meisjes met RS hebben gewoonlijk meer energie nodig dan andere meisjes van hun leeftijd om
hun slechte groei- en gewichtstoename tegen te gaan.

Als ik haar extra voedingssupplementen geef, zal ze dan groter en sterker worden?
Door het verhogen van de calorische waarde van het dieet zal haar gewicht toenemen, maar haar
spiermassa zal niet volledig op peil komen. Om de een of andere reden neemt het lichaamsvetgehalte wel toe, maar de spiermassa niet. Voorlopige studies suggereren dat afwijkingen in eiwitstofwisseling en de hormonen, die dat reguleren, een rol in dat proces spelen. Een verhoging in
de eiwitomzetting leidt tot een tekort aan eiwit in het lichaam en dat leidt vervolgens tot spiermassaverlies en groeivertraging. Het is mogelijk dat de verminderde spiermassa het gevolg is van
verhoogde oxidatie van aminozuren (bouwstenen van eiwit) ondanks een verhoogde ureum
(onderdeel van eiwit) cyclus. Er is onderzoek gaande dat een antwoord probeert te geven op dit
probleem van spiermassaverlies. Wij hopen dat er binnenkort een strategie wordt ontwikkeld om
de problemen van groeivertraging en spiermassaverlies bij meisjes met RS te behandelen.

Welke zaken zijn van belang bij het plannen van een voedingsprogramma?
Een beoordeling van de voeding kan helpen bij het bepalen of het noodzakelijk is supplementen
of aanpassingen in haar huidige voedingsprogramma aan te brengen. Haar voedingsprogramma
zou er gericht op moeten zijn haar dieet te verbeteren, gewichtstoename en lengtegroei te bevorderen, ontwikkelen en verbeteren van zelf eten, verminderen van de etenstijd en vermijden van
verstopping.
De onderstaande checklist kan behulpzaam zijn voor vrouwen met weinig eetlust en serieuze
voedingsproblemen: Een score van nul (geen probleem), één (probleem), of twéé (groot probleem)
wordt bepaald door de hoofdverzorg(st)er op de volgende punten voor zover deze het eten
beïnvloeden:
Vorm of houding van hoofd en nek
Vermogen om de lippen gesloten te houden bij volle mond

-
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Onvoldoende kauwen en slikken
Verslikken; onvrijwillige of belemmerende bewegingen
Spugen of opbrengen; kwijlen
Slechte eetlust en afhankelijkheid bij het voeden

Er is hulp van een specialist nodig wanneer de totale score rond de tien is. Er kan dan een periode
van alternatief voeden nodig zijn totdat de toestand t.a.v. het voeden verbetert.
Alison Kerr, RS Association UK Newsletter

Wat voor opties zijn er om haar voedingstoestand te verbeteren?
De opties t.a.v. voedingsrehabilitatie zijn afhankelijk van de mate van ondervoeding, de mate van
kauw – en slik moeilijkheden, het risico van verslikken, en uw voorkeur. Naast de gewone, dagelijkse maaltijden kunnen tussendoortjes worden gegeven. Wanneer deze aanpak onvoldoende is
om haar in haar voedingsbehoefte te voorzien of omdat ze aanzienlijke problemen heeft met slikken en er risico is tot aspiratie, zijn andere methoden van toediening vaak noodzakelijk. Het voeden d.m.v een sonde (via de neus) wordt dan aangeraden. Bij deze methode wordt het voedsel via
een slang door de neus en strottenhoofd direct in de maag gebracht. Het gebruik van een sonde
wordt meestal alleen als tijdelijke maatregel aanbevolen. Of uw huisarts beveelt een ‘PEG-sonde’
aan; het aanbrengen van dit apparaat vereist een operatieve ingreep onder algehele verdoving
welke noodzakelijk is om een gat in de buikwand te maken. De ‘knoop’, welke lijkt op een paddestoel op een stengel, wordt in de opening (stoma) geplaatst en geeft een directe toegang tot de
maag.

Moet ze vitaminepillen hebben?
Vitaminen en mineralen zijn essentieel voor haar gezondheid omdat ze bijdragen aan de groei en
ontwikkeling. Een gezond kind dat flink eet zal een voldoende hoeveelheid aan voedingsstoffen in
haar dieet hebben en behoeft daardoor geen vitamine supplementen. Vitaminen kunnen echter
helpen als ze last heeft van allergieën, gevoed wordt door een sonde met thuisgemaakte, fijngemalen substanties of veel te weinig weegt. Het geven van te veel supplementen kan gevaarlijk
zijn. Consulteer altijd eerst haar huisarts voor het geven van vitamine- en mineraalsupplementen.

-

Alle vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor kinderen maar zij verhogen het lichaamsgewicht niet. Dat kan alleen door een energie- calorierijk dieet. De belangrijkste
vitaminen/mineralen zijn: foliumzuur, vitamine D, calcium, ijzer en zink.
Hoeveelheden moeten worden gebaseerd op gewicht, dieet, blootstaan aan zonlicht en
medicijnen. Buitensporige hoeveelheden vitamine en mineralen kunnen net zo gevaarlijk zijn
als onvoldoende.

Hoe kunnen we haar calorisch dieet verhogen?
Het verhogen van haar calorisch dieet zal haar gewicht en lengtegroei bevorderen en haar alertheid en interactie verbeteren. Een hoog calorisch, vet en koolhydratenrijk dieet heeft bewezen
gewichtstoename te bevorderen en geeft een betere controle op aanvallen. U kunt de calorische
waarde van het dieet verhogen door het toevoegen van margarine, boter, roomsauzen en siropen
bij groenten, fruit, en ontbijtgranen. Naast de gewone maaltijden, ontbijt, lunch en avondeten
kan een tussendoortje worden gegeven (kwark, yoghurt, milkshake).

Onze dochter gebruikt Scandishake, dit is een voedings supplement met een hoge
calorische waarde; 600 caloriën in 2.25 dl. Het is een poeder dat je zelf aanlengt met melk
of andere vloeistoffen. Er zijn smaken als vanille, aardbei en chocolade, en het smaakt
goed.Kate is ruim twee kilo aangekomen sinds ze ermee begon. Daarvoor was ze al drie
jaar niets aangekomen. 왗
Christina drinkt ‘Deliver’ het bevat veel energie, vitamine D en MCT olie, waarvan ons
verteld is dat het goed voor haar is. Het is erg dik en smaakt prima, Ze drinkt het ook
uit de fles. 왗
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Welk voedsel is rijk aan energie en vet?
Elke keer als u een maaltijd bereidt bedenk dan hoe u de energie en vetinhoud kunt verhogen.
Probeer de volgende zaken eens:
Avocado
Patat
Pindakaas
Spek
Gefrituurd eten
Kaas
Banaan
Boter/margarine
Jus
Vlees
Gehakt
Smeerkaas
Slasaus
Chips
Ham
Worstjes
Kwark
Hot dogs
Zure room
Room
IJs
Biefstuk
Roomkaas
Slagroom
Mayonaise
Volle yoghurt
Vla
Ingemaakte vis
Olie
Noten

Gezond voedsel heeft vaak een laag vetgehalte. Hoe kan ik dat verhogen?
Fruit: voeg slagroom, yoghurt of noten toe
Pasta: brood, aardappelen en groente- gebruik boter of margarine of voeg jus toe.
Bak of sauteer de groenten, aardappelen of broodkruimels
Groenten: beleg met kaas
Melkproducten: voeg Ovomaltine of magere poedermelk toe, ijs, milkshakes, advocaat
Crackers of brood: besmeer met pindakaas of smeerkaas.

Welke andere methoden zijn er om het gewicht te verhogen?
Verhoog energie inhoud
Verhoog het aantal dagelijkse maaltijden
Verhoog de hoeveelheid per maaltijd
Voeg hoog calorische supplementen toe
Geeft extra snacks
Verhoog vet- en suikergehalte van het voedsel
Beperk het drinken tijdens de maaltijd
Beperk het gehalte aan vezels (vult snel)

-

Verhoog vet- en koolhydraten gehalte
Bak het voedsel
Voeg olie, jus, boter toe
Gebruik siroop en suiker
Verhoog inname van fruit en sapjes
Voeg vet toe aan koolhydraatrijk voedsel

-

Wat is carnitine?
Carnitine is een natuurlijke stof die noodzakelijk is voor de energie omzetting. Het wordt in het
lichaam gemaakt en zit ook in ons voedsel, in het bijzonder in rood vlees en melkproducten.
Carnitine zorgt voor het transport van vetten naar de mitochondrien, de energie centrale van de
cel, waar deze vetten worden omgezet in een energiebron.
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Waarom is carnitine belangrijk?
Hart en spierweefsel zijn afhankelijk van vetten als hun bron van energie. Zonder carnitine zijn
vetzuren als energiebron voor alle weefsels minder beschikbaar.

Wat veroorzaakt het gebrek aan carnitine?
Het gebrek aan carnitine kan worden veroorzaakt door een verlaagde natuurlijke productie in het
lichaam of is het gevolg van een gewijzigd transport van carnitine door het cellulair membraan
van de spieren, waar carnitine actief is. Gebrek aan carnitine kan ontstaan door lager gehalte van
carnitine in het dieet of wanneer het lichaam te veel verbruikt of verliest. Met name jonge kinderen met een neurologische afwijking die meerdere typen antiepileptica gebruiken behoren tot de
hoogste risico groep. Het gebruik van Depakine wordt in verband gebracht met een gebrek aan
carnitine.

Wat zijn de symptomen bij gebrek aan carnitine?
Klinische symptomen zijn o.a. spierzwakte, sloomheid, slapheid, encephalopathie (hersenbeschadiging die invloed heeft op de mentale toestand), neurologische stoornissen en vertraagde groei en
ontwikkeling.

Hoe wordt een carnitine gebrek ontdekt?
Spierweefselonderzoek levert de nauwkeurigste resultaten t.a.v. het gehalte aan carnitine.
Bijvoorkeur wordt echter het bloed onderzocht omdat dit niet ingrijpend is.
Het carnitine peil was goed bij Amanda. Maar toen we over carnitine gebrek en Depakine gelezen
hadden probeerde we het toch. Met extra carnitine had ze zeker meer energie en minder behoefte aan slaap. Zonder extra carnitine sliep ze vier tot vijf uur per dag meer.

Hoe wordt een gebrek aan carnitine behandeld?
Levocarnitin, een synthetische vorm van carnitine, is het enige middel dat is goed gekeurd door
de FDA (Food and Drug Administration) voor de behandeling van een gebrek aan cartinine.
Het product is bekend als L-Carnitor en het wordt verstrekt op recept. Uw huisarts kan carnitine
supplementen voorschrijven die kunnen worden gekocht bij de drogisterij met verschillende merknamen. De wettelijke voorschriften voor dieet supplementen zijn echter minder streng dan voor
voorgeschreven medicijnen. Vraag daarom om een recept.

Nicole’s houding en humeur zijn verbeterd en ze lijkt minder drammerig. Haar eetlust is
verbeterd en ze is één kilo zwaarder geworden. Haar stoelgang is regelmatig en normaal.
Wij hadden moeite onze eerdere kinderarts te overtuigen om een recept uit te schrijven
omdat haar test geen gebrek aantoonde. Wij gingen uiteindelijk naar Nicole’s neuroloog
voor een recept. De dokter was van mening dat er geen serieus risico bestond om het te
proberen en als we geen verbetering zagen we het gebruik toch zouden stoppen.
In Nicole’s geval is het zeker de moeite waard geweest. 왗
Wij zagen het bewijs door een grotere alertheid, langer aandacht kunnen opbrengen,
meer initiatief van haar kant naar klasgenootjes en begeleiders. Haar begeleiders konden
dit beamen. 왗

Wat zijn de bijverschijnselen van Carnitor?
Er kunnen milde darmklachten ontstaan en overgeven, maagkrampen en diarree. Deze verschijnselen verdwijnen gebruikelijk bij een lagere dosering. Er kan ook een vissige lichaamslucht ontstaan
die ook verdwijnt bij een lagere dosering.

Welke problemen kunnen ontstaan tijdens het eten?
Problemen met voeding en dieet zijn regelmatig een bron van zorg omdat meisjes met RS zelden
volledige kauw- en mondbewegingen kunnen maken. Doorslikken kan ook een probleem zijn met
name met vloeistoffen. Het kan ook moeilijk zijn voor haar op het juiste moment ergens hard in te
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bijten bijvoorbeeld bij het eten van een boterham. Abnormale tongbewegingen, hoge of lage
tongspanning,scoliose, toegenomen schouderstijfheid, en neurologische problemen kunnen bijdragen tot moeilijkheden bij het eten. Veel meisjes ontwikkelen reflux, dat ontstaat wanneer
maagzuur omhoog komt door de slokdarm en daar verbranding, pijn en irritatie veroorzaakt.

Kauwen
Het niet goed kunnen kauwen en doorslikken is gebruikelijk bij RS meisjes. Dit kan reeds op een
vroege leeftijd beginnen. De signalen die het normale kauwen van vaste en semi-vaste stoffen
reguleren lijken niet te bestaan. Veel meisjes met RS maken abnormale bewegingen met de tong
zoals het duwen en andere oncontroleerbare bewegingen die het moeilijk maken effectief te
kauwen. Als ze jong zijn is de motoriek van wangen, lippen en tong abnormaal laag maar als ze
ouder zijn wordt deze juist abnormaal hoog. Deze veranderingen in motoriek en tongbewegingen
belemmeren het goed kunnen kauwen.

Toen Rae twee jaar oud was merkten we dat ze slecht kauwde alhoewel dat haar nooit
stopte om alles te eten. Maar ze had problemen met het eten van bepaald voedsel zoals
pindakaas, of papperig eten. Men suggereerde een kauw trainer te gebruiken, die ziet er
uit als een tandenborstel met noppen in plaats van een borstel. Dat hielp ook enigszins
tegen het knarsetanden. We geven haar geen eten wat ze absoluut niet aan kan maar wel
voedsel waar ze op moet kauwen om zo de motoriek van haar mond te verbeteren. 왗
Gina had moeite met het kauwen van verschillende soorten voedsel. Het eten moet ofwel
aan de linker- of rechter zijde achterin de mond worden gebracht om haar goed te laten
kauwen. Haar therapeut zegt dat ze moeilijkheden heeft haar tong plat te houden om
goed te kunnen kauwen. Ze heeft moeite met veel soorten voedsel en daarom wordt het
meeste eten gemalen. Meestal wanneer ik iets nieuws probeer verslikt ze zich en geeft ze
over. Haar logopedist doet veel eetoefeningen en leert haar in principe hoe ze correct
moet kauwen. 왗

Hoe kunnen kauw- en slikproblemen worden verminderd?
Door middel van een zorgvuldige evaluatie van het kauw- en slikgedrag kan de meest geschikte
aanpak worden bepaald. Het correct in de mond plaatsen en therapie zullen de stijfheid verminderen en dat is misschien alles wat nodig is om het probleem onder de knie te krijgen. Vaak kan
koud/warm stimulatie (ijs of...) het RS meisje helpen te herinneren dat er zich nog eten in haar
mond bevindt. Deze techniek verhoogt het zintuiglijk bewustzijn in haar tong en wangen en helpt
haar beter te kauwen en slikken. Als ze tijdens het eten hyperventileert moet worden opgelet dat
haar mond leeg is voordat een nieuwe hap wordt aangeboden. Per keer moet een slokje worden
aangeboden om te vermijden dat ze zich verslikt of in ademhalingsmoeilijkheden komt.

Slikken
Bij meisjes met RS zijn de prikkels die het slikken van vloeistoffen en in het bijzonder dunne vloeistoffen zoals water en sap reguleren onvolkomen. Slikken vereist gecoördineerde spierbewegingen
om het voedsel of drinken van de achterkant van de tong via de keelholte naar de slokdarm te
brengen. Om te slikken moet de mond worden gesloten wat moeilijk kan zijn voor meisjes met RS.
Dunne vloeistoffen en vast voedsel zijn moeilijker door te slikken. Om dat gemakkelijker te maken
kan eten worden gemalen, fijngehakt of gepureerd en dunne vloeistoffen worden aangedikt met
in de winkel verkrijgbare producten. Tijdens de maaltijd is rechtop zitten belangrijk om goed te
kunnen slikken. Hoe beter rechtop ze zit des te beter dat is. Haar hoofd mag niet achterover
leunen. Dit is niet alleen ongemakkelijk maar ook gevaarlijk. Haar kin mag ook haar borst niet
raken – het is erg moeilijk om in die positie te slikken. Ze mag niet eten of drinken wanneer ze
ligt omdat dit de kans vergroot dat ze kleine beetjes inademt en in haar longen krijgt. Haar
achterwerk moet stevig op de stoel worden geplaatst om moeheid te voorkomen. Haar voeten
moeten op een voetsteun worden geplaatst.
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Oefeningen voor de mond motoriek kunnen starten door het gebruik van een droge doek en later
door een natte doek. De handen kunnen worden gebruikt als ze de handdoek weigert. Streel de
gezichtspieren vanaf de oren tot de mond en dan van de ogen tot de mond langs de neus. Streel
dan vanaf het midden van de bovenlip naar de rechterzijde van de mond en herhaal dit voor de
andere kant. Stimuleer de tanden en het tandvlees door een rondgaande beweging vanaf het
midden van de mond naar achteren en weer terug.
Om effectief te kunnen slikken moet het eten in klompjes worden aangeboden. Dunne vloeistoffen zijn moeilijker door te slikken dan vast voedsel of dikke vloeistoffen.
Rauwe wortels zijn ook moeilijker door te slikken omdat de stukjes de neiging hebben zich in de
mond te verdelen en niet samenklonteren.

Amanda kreeg moeite met slikken toen ze zes jaar oud was. Ze verloor 12 kg!. Na een
onderzoek werd ons verteld dat ze een verhoogd risico had voor reflux en men stelde het
gebruik van een sonde voor. Eerst probeerden wij met een sonde door de neus vast te stellen of ze voeding door een sonde tolereerde. Dat kon zij verdragen en twee weken later
werd een PEG sonde aangebracht. 왗
Ik maak een plastic slangetje vast aan een soort bidon. Deze bidon ligt in een zak aan de
zitriem van Dani’s rolstoel waaruit ze zonder hulp kan drinken. 왗
Wij gingen naar een drogist en kochten daar een zeer flexibele fles die normaal gebruikt
wordt bij het verven van haar. We gebruikten een ruim stuk dun slang dat we door de
afgeknipte vulopening tot op de bodem van de fles staken . Er hoeft daardoor maar zeer
weinig kracht te worden gezet om de vloeistof uit de fles te drukken. De slang is doorzichtig waardoor het voor haar makkelijk is de juiste hoeveelheid in de mond te krijgen of
eraan te kunnen zuigen. 왗
Crystal gebruikt een bidon. Het moet een luchtdichte fles zijn. Eerst knepen we licht in de
fles zodat de vloeistof omhoog kwam. Sinds ze een rietje kan gebruiken ontstaat er automatisch een hevel wanneer ze slikt. Ze begreep het en kon het gemakkelijk doen behalve
op haar slechte dagen. Op die dagen moeten we haar soms helpen. De bidon is vrijwel lekdicht en past bij haar leeftijd. Ze gebruikt hem graag. 왗
Wij gebruiken een inknijpbaar glas met een rietje. Wij knijpen zachtjes een beetje vloeistof op dat zij dan drinkt door te zuigen. Dan knijpen wij minder totdat zij het door heeft
en zelf blijft zuigen. 왗
Wij gebruiken een speciaal rietje (Pat Saunders) dat een keerklep heeft zodat eenmaal
opgezogen vloeistof in het rietje blijft staan. Het rietje heeft ook een haak waardoor het
in een kopje of een glas kan worden bevestigd. De haak verhindert dat het rietje uit het
kopje valt. Dit rietje kan alleen gebruikt worden bij heldere, dunne vloeistoffen. 왗

Hoe kunnen we zien of ze goed slikt?
Men kan fluoroscopisch onderzoek uitvoeren om na te gaan of er een afwijking is. Kleine afwijkingen kunnen worden gecompenseerd door het aanpassen van het dieet naar gemakkelijker door te
slikken voedsel. Wanneer er ernstige afwijkingen worden geconstateerd wordt vaak een PEG
sonde aanbevolen om aspiratie (verslikken) of ontsteking van de luchtwegen te voorkomen en het
langdurige en moeilijk voedingsproces te vermijden.

Alhoewel Clare niet zo veel zin had in haar favoriete ontbijt omdat dat was aangemaakt
met barium had ze geen problemen met het fluoroscopisch onderzoek. Wij vonden dat
onderzoek op veel punten erg verhelderend waarom Clare problemen heeft met het
drinken en het eten. 왘
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Pas toen we de video zagen begrepen wij bijvoorbeeld de reden waarom ze zo langzaam
doorslikte. De reden was dat ze haar tong als blok gebruikte om verslikken te voorkomen. 왗

Wat veroorzaakt reflux?
Na een maaltijd stroomt voedsel en maagzuur terug door de slokdarm. Dat gebeurt omdat de
afsluitspieren van de slokdarm dichtbij de maag niet goed functioneren. Reflux kan overgeven
en ontsteking van de slokdarm tot gevolg hebben. Het inademen van voedsel of vloeistof wordt
verslikken of aspiratie genoemd.

Wat zijn de symptomen van reflux?
Het optreden van reflux is vrij normaal en voor de meeste mensen is het niet gevaarlijk voor de
gezondheid. Wanneer er sprake is van gewichtsverlies, irritatie na de maaltijd, overgeven of constante verstopping van de luchtwegen kan men denken aan GER (Gastro Esofagaal Reflux).
Brandend maagzuur is een typisch symptoom en kan direct worden behandeld zonder verdere
diagnose. Brandend maagzuur kan niet direct worden waargenomen en is daarom moeilijk vast te
stellen bij RS meisjes. Andere symptomen zijn toename in hoestbuien tijdens de maaltijd en toename in het willen slikken. De maaginhoud kan helemaal terugstromen naar de neus en mond
(opbrengen) wat hoesten, verslikken en aspiratie tot gevolg heeft. Ze kan s’nachts ook opbrengen
en u merkt dat alleen aan nachtelijke hoestbuien of hijgen. U vindt dan waarschijnlijk sporen van
bloed of vloeistof op het kussen. Ze kan ook herhaaldelijk last hebben van longaandoeningen die
worden veroorzaakt door opbrengen van de maaginhoud die vervolgens door haar geprobeerd
wordt in te ademen.

Heather begon met zeldzame perioden van krachtig boeren, braken en kokhalzen zonder
aantoonbare reden. Haar eetlust verminderde zoveel dat ze het eten en drinken volledig
weigerde. 왗
Lauren kreeg niet de typische terugslag, maar het huilen en de slapeloosheid begon zo
ongeveer toen ze meer vast eten kreeg. Gedurende de volgende paar jaar huilde ze urenlang, sliep erg weinig (behalve overdag wanneer ze een slaapmiddel had ingenomen),
spuugde bloed, braakte een gistachtig ruikende substantie die was gaan gisten in haar
slokdarm. Mijn kinderarts zei ‘dat is interessant’, en ‘ze is neurologisch gevoelig’.
Uiteindelijk gaf een andere kinderarts haar Reglan en een antimaagzuur wondermiddel!
Het slapen werd beter, het huilen was bijna over. Gedurende een maand dat we Reglan
niet gebruikten kon de kinderarts nauwelijks mijn dagboek aanzien, het was zo bedroevend. Deze hulp kwam pas toen ze vijf á zes jaar oud was en ik wou dat we niet zolang bij
‘ach het is...’ waren blijven steken en dit veel eerder hadden gedaan. 왗

Wat kun je doen om reflux te verminderen?
De symptomen kunnen worden veroorzaakt of versterkt door bukken of direct te gaan liggen na
de maaltijd, het dragen van strakke kleren, inspanning bij de stoelgang, het eten van verkeerd
voedsel op de verkeerde tijd of het doen van fysiotherapieoefeningen vlak na het eten. Sommige
medicijnen versterken het optreden van GER.

Hoe kan ze worden getest voor reflux?
Het optreden van maagzuur reflux kan worden vastgesteld d.m.v. het uitvoeren van specifieke
testen. Het onderzoek met Barium is niet voldoende. De huisarts kan een slikvideo voorschrijven.
Ze krijgt een mengsel van voedsel of drank met Barium toegediend en er wordt een serie
röntgenfoto’s gemaakt die de opname van het voedsel vastlegt. Als met dit onderzoek reflux niet
wordt aangetoond, maar het toch wordt vermoed is het belangrijk een z.g.n. pH test uit te voeren
(24 uur). Deze test levert een definitief bewijs of er sprake is van reflux. Een draadsonde wordt
nabij de sluitspier van de slokdarm gebracht.
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De maagzuur reflux wordt gemeten terwijl ze haar gewone gang gaat. De arts kan ook besluiten
om een endoscopie uit te voeren waarbij met een endoscoop (camera) haar slokdarm wordt onderzocht. Biopsies (het nemen van weefsel fragmenten) worden gebruikt om infecties aan te tonen.
Wanneer een infectie wordt aangetoond kan de arts om een faeces onderzoek vragen om te bepalen of een vertraagde ontlasting dit fenomeen veroorzaakt. Manometrie is een test die kan worden gebruikt om de sluitspierfunctie te testen maar deze is niet praktisch bij meisjes met RS.

Stacy’s biopsie vertoonde een ernstige ontsteking van de slokdarm en gaf het bewijs voor
reflux. Zij gedroeg zich niet symptomatisch, alleen door af en toe huilen, wat regelmatiger
gebeurde na het ontbijt en gedurende de nacht. Een ieder die een kind heeft dat herhaaldelijk zonder reden moet huilen: laat haar a.u.b. onderzoeken op reflux. Bedenk wel dat
een slikvideo slechts in 50 procent van de gevallen reflux aantoont en het geeft daarom
geen definitief resultaat. Als uw kind de symptomen van reflux heeft maar dat onderzoek
is negatief laat dan een endoscopie maken. Een endoscopie correleert echter maar voor
30 procent met een biopsie. Biopsie kan uiteindelijk een definitief bewijs leveren.
De slokdarmfoto’s leken bij Stacy met het blote oog normaal maar een biopsie bevestigde
de ernstige problemen. 왗

Hoe ernstig is reflux?
Reflux kan heel erg pijnlijk zijn. Sommige volwassenen die dit probleem hebben denken aan een
hartaanval. Het ernstigste gevolg van reflux is dat voedsel via de luchtwegen in de longen terecht
kan komen en ontsteking van de luchtwegen of abces kan veroorzaken. Reflux dat leidt tot ongemak en groot verdriet kan ook aanleiding geven tot verstikking en andere ademhalingsproblemen,
ondergewicht en ontsteking van de slokdarm.

Hoe kan reflux worden behandeld?
Een eerste behandeling omvat een beperking van het dieet voor sterk gekruid, zuur en vet voedsel, koffie, thee, coca cola, alcohol, pepermunt en chocola waardoor reflux minder optreedt.
Ook zou er per maaltijd minder moeten worden gegeten. Haar gewicht moet wel binnen de norm
blijven. Tijdens het liggen is een verhoging van het hoofd met ca 15 centimeter erg belangrijk,
waarbij het bed beter schuin kan worden gezet met b.v. twee bakstenen of het matras opgetild
wordt dan het gebruik van een hoofdkussen. Het gebruik van een hoofdkussen versterkt bij
sommige juist de symptomen. Het kauwen op kauwgom of zuigen op een snoepje kan door het
vele speeksel dat daarbij ontstaat verzachtend werken op de slokdarm. Dun voedsel kan met in
de winkel verkrijgbare verdikkingsmiddelen makkelijker worden doorgeslikt.

Heather is niet blij wanneer ze haar sterk gekruid eten niet krijgt. Zij is gek op italiaans
eten (het opgeven van cigaretten en margarita’s was niet zo moeilijk!). Na de maaltijd
laten wij Heather 20 minuten rechtop zitten in haar rolstoel. Wanneer ze uit haar rolstoel
moet, houden we haar hoofd rechtop. Voor een beter positie slaapt zij in een elektrisch
verstelbaar ziekenhuisbed. Heather kan geen kauwgom kauwen of op een snoepje zuigen,
ik zag wel een toename in haar kwijlen toen ze de symptomen had. Ik dacht dat ze aarzelde om te slikken terwijl in feite haar lichaam probeerde de verschijnselen te verzachten. 왗

Welke medicijnen worden er gebruikt?
Maagzuurremmers kunnen behulpzaam zijn. Begin het gebruik van maagzuurremmers niet zonder
doktersaanwijzing, omdat deze de effectieve werking van sommige medicijnen belemmeren en bij
andere medicijnen helemaal vermeden moeten worden. Als de symptomen blijven zal met
medicijnen moeten worden begonnen. De medicinale behandeling is er op gericht ofwel de sluitspier spanning te veranderen of de productie van maagzuur te remmen. De diverse medicijnen
hebben een verschillende uitwerking op de verschillende sluitspieren. Soms is het wenselijk om de
slokdarm sluitspierdruk te verhogen maar die van de maatsluitspier te verminderen.
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Ranitidine (Zantac) of famotidine (Pepcid) zijn voorbeelden van maagzuurblokkers. Lansoprazole
(Prevasid) of omeprazole (Prilosec) worden bij ernstige symptomen gebruikt.

Heather’s reflux wordt goed in bedwang gehouden door een combinatie van Zantac dat
de maagzuur productie stopt en door Reglan dat de ontlediging versnelt. Helaas is haar
constipatie probleem daardoor wel erger geworden. 왗
Ik ben begonnen met papaya tabletten tegen Maya’s reflux. Sinds we daarmee zijn gestart
is haar reflux probleem vrijwel verdwenen en ze gebruikt ze nu nog slechts af en toe. 왗

Zijn er medicijnen die vermeden moeten worden bij meisjes met RS?
Propulisid (cisapride) wordt soms voorgeschreven om de beweeglijkheid van slokdarm en spijsvertering te vergroten. Het mag echter NIET worden gebruikt bij meisjes met RS omdat dit het risico
op hartslag afwijkingen verhoogt (aanhoudend Q-T syndroom), wat vaak voorkomt bij RS

Wat is het doel van behandeling van reflux?
In de meeste gevallen is het doel van de therapie een verlichting van de symptomen te bereiken
en daarbij op complicaties te letten. Naast ontsteking van de slokdarm kunnen zich andere complicaties voordoen zoals maagzweren en vernauwingen in de slokdarm, ontsteking van de luchtwegen en andere chronische longaandoeningen, inwendige bloedingen in de darmen en gebrek aan
levenszin. Wanneer de symptomen aanblijven of complicaties zich ontwikkelen kan operatief
ingrijpen noodzakelijk zijn.

Hoe helpt een operatie bij reflux?
Een operatieve ingreep, Fundoplicatie genaamd, kan worden uitgevoerd waarbij de opening van
de slokdarm bij de maag wordt verkleind om zodoende reflux te voorkomen. Wanneer deze
ingreep wordt uitgevoerd om reflux te voorkomen wordt het eten via de mond niet beperkt.

Lauren heeft haar hele leven zoveel last gehad van reflux dat haar slokdarm nu op verschillende plaatsen permanente cellulaire veranderingen heeft ondergaan. Dit wordt
Barrett’s slokdarm genoemd. Een chirurgische verkleining van de opening van de slokdarm
hielp erg goed maar er was al wat schade. Vanaf haar vijfde gaven we haar maagzuurblokkers en Reglan maar dat was de laatste jaren niet meer voldoende. 왗

Mijn dochter wil gewoon geen vloeistoffen drinken.
Hoeveel moet ze per dag minimaal drinken?
Water is van levensbelang. Een RS meisje kan moeilijkheden hebben met het opzuigen en doorslikken van vloeistoffen waardoor ze het risico loopt van uitdroging en verstopping. Kwijlen kan
hieraan bijdragen. De volgende tabel kan behulpzaam zijn:
Leeftijd in jaren
1 tot 3
4 tot 6
7 tot 10
11 tot 14

Gewicht in kg
13
20
28
46

beker (van ±235 ml)
6.75
8.75
10
10.5
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Het geven van voldoende drinken kan een echte uitdaging zijn. Je moet creatief zijn en
volhouden. Hier volgen wat tips:

-

Verdeel het drinken gelijkmatig over de dag
Verzoek haar dagverblijf haar een bepaalde minimum hoeveelheid per dag te geven
Verdik de vloeistof om het gemakkelijker te kunnen drinken
(met gepureerd fruit, brinta, droog kindervoedsel)
Gebruik gevarieerd voedsel dat als vloeistof meetelt wanneer het op kamertemperatuur
is (waterijs, ijsco, jelly)
Shakes of andere koude dranken zijn een goede bron.
Gebruik veel groenten en fruit in het dieet. Zij bevatten het meeste water van al het voedsel.
Verminder het natuurlijke vochtverlies door het plaatsen van een bevochtigingsapparaat
in haar slaapkamer of houd haar binnen als het erg warm is buiten.
Vermijd te zoete vruchtendranken omdat die juist de behoefte vergroten.

Rebecca vond drinken een hele uitdaging. Zij kon de beker niet vasthouden en had moeite
met het sluiten van haar lippen. Onze techniek was om een doek onder haar kin te houden om zo haar onderkaak te ondersteunen en de gemorste druppels op te vangen.
Wij gebruikten een schuine beker of een beker waarbij de bovenkant aan één zijde was
ingesneden zodat we konden zien hoever we hem konden kantelen.
Door het geven van pakjes sap leerden wij Jocelyn een rietje te gebruiken. Je kunt er
zachtjes in knijpen zodat het sap door het rietje naar bovenkomt. Door voortdurend te
slikken kun je de zuiging bijna vanzelf in standhouden. Het is hetzelfde als een pomphevel
aanbrengen. Wanneer ze eenmaal begonnen is hoeft ze door die automatische zuiging er
niet meer over na te denken. Als het dreigt te stoppen knijp ik weer zachtjes in het pakje.
Jocelyn drinkt nu met elk rietje van elke lengte zonder verdere hulp. 왗

Hoe kunnen we zien wanneer ze aan uitdroging lijdt?
Als je niet zeker bent of ze voldoende vloeistoffen krijgt let dan op het volgende:
Minder urine productie ( controleer aantal en natheid van de luiers)
Droge lippen
Verzonken ogen en donkere kringen onder haar ogen
Droge huid ( controleer de veerkracht van de huid)
Extra dorst
Hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid
Gewichtsverlies

-

Wat moeten we doen als ze aan uitdroging lijdt?
Bel onmiddellijk de huisarts. Uitdroging kan zeer gevaarlijk zijn.

Wanneer wordt overgegaan tot het plaatsen van een PEG sonde?
Het plaatsen van een PEG sonde moet worden overwogen als ze niet goed genoeg kan zuigen,
slikken of kauwen om voldoende voeding tot zich te nemen of als ze herhaaldelijk last heeft van
ontsteking van de luchtwegen, het na de maaltijd opbrengen van voedsel dat daarna in de longen
terecht komt.

Jenny had vele jaren last van longontsteking en bronchitis. Ongeveer elke zes weken was
ze aan de antibiotica en we bezochten vele malen het ziekenhuis. Een paar jaar geleden
overleed zij bijna aan een ernstige longontsteking. Dit was de aanleiding om de oorzaak
te achterhalen. Slikgedrag onderzoek toonde aan dat Jenny eigenlijk alles, eten en
drinken, inademde. De artsen raadden een PEG sonde aan. Nadat we de video van het
fluoroscopisch onderzoek van haar slikgedrag vergeleken hadden met normaal doorslikken
waren we ervan overtuigd dat ze niet kon doorgaan zonder PEG sonde. 왗
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Alle artsen waren het eens dat Jenny het niet lang zou overleven als we gewoon door
gingen met orale voeding. Jenny had geen last van ondergewicht alleen met ademhaling.
Nadat ze was hersteld van haar ziekte brachten we haar naar het ziekenhuis voor de
operatie. 왗
Onze dochter gaf gemakkelijk over en zelfs als ze niet aan het overgeven was had ze
behoorlijk last van reflux dat zweren in haar slokdarm veroorzaakte. Het opbrengen was
voorheen goed onder controle door het gebruik van Zantac en Reglan maar niet meer de
laatste paar jaren. Recentelijk is een Fundoplicatie operatie uitgevoerd en is er een PEG
sonde geplaatst. Haar slokdarm is daardoor nu geheel genezen. Ze eet nog steeds met de
mond maar wij voeden haar ook via de PEG sonde. Door de Fundoplicatie operatie is haar
maag kleiner en kan ze niet meer zoveel eten. Daardoor is het lastig haar voldoende
energie te geven. 왗
Shelby moest constant proesten bij elke vloeistof die we haar gaven dat had tot gevolg
dat ze erg zwak en sloom was. Zij kauwde ook nooit en ik had uitgerekend dat wij zo’n
vijf tot zes uur per dag bezig waren om haar van voldoende voedingstoffen te voorzien.
Dat leverde grote frustratie op zowel bij haar als bij ons. Zij begon zich ook te verslikken.
Tenslotte waren we er nooit zeker van of ze al haar medicijnen binnenkreeg omdat de
helft over haar kin leek te lopen. Ook bewaarde ze als een hamster de pillen in haar wang
die ze dan op een later tijdstip weer uitspuugde. Ze heeft haar PEG sonde nu 15 maanden
en dat heeft letterlijk haar leven gered! Het geven van medicijnen is niet langer een
probleem, die kunnen zelfs tijdens haar slaap worden gegeven. Ze weegt nu 25 kg.
Het was het beste besluit voor ons en ook voor Shelby omdat ze nu niet meer hoeft te
worstelen met voedsel. 왗

Hoe werkt een PEG sonde?
Er wordt operatief een kleine opening gemaakt in de buik- en maagwand en daarna wordt een
klein flexibel, plastic apparaat (de plug) in de opening geplaatst. Deze ingreep is niet groot
maar vereist wel algehele verdoving. Het kind wordt via de plug gevoed met gemixt eten of in
de winkel verkrijgbare suspensies. Voordat ze het ziekenhuis verlaat wordt je uitgelegd hoe je het
beste met de plug kunt omgaan. De éénrichtingsklep voorkomt dat de inhoud van de maag naar
buiten stroomt. Voor het geven van eten wordt de plug losgemaakt en de sonde in de opening
gebracht. Als er een risico is dat er aspiratie optreedt wordt ook een Fundoplicatie uitgevoerd.
De chirurg maakt dan de opening van de slokdarm bij de maag kleiner en dat voorkomt opbrengen en daarmee reflux.

Wanneer gaan we over tot deze drastische maatregelen?
Ouders worden vaak geëmotioneerd bij de gedachte van alternatieve methoden van eten. Het is
moeilijk de traditionele manier van eten los te laten voor een manier die zo onnatuurlijk lijkt.
Sommige ouders vinden dat ze gefaald hebben of dat hun dochter weer een vaardigheid verliest.
Dit zijn natuurlijke reacties en de beste manier om daarmee om te gaan is kennis en informatie.
Een grote troost is dat ouders later altijd blij zijn met hun besluit. De meest herhaalde opmerking
is ‘hadden we dit maar eerder gedaan’. Het kind krijgt de voeding die het nodig heeft en is daardoor alerter, gezonder en gelukkiger. Het is ook gemakkelijk voldoende vloeistoffen te geven.
En ook belangrijk is dat de ouders nu elke dag geen uren meer worstelen met het geven van eten.

Welke flesvoeding wordt er gebruikt?
Commercieel geproduceerde flesvoeding is speciaal samengesteld voor kinderen. Thuisgemaakte
flesvoeding is een aanvaardbaar alternatief. Het is daarbij wel goed uw huisarts en diëtiste te
raadplegen bij het bereiden van de juiste samenstelling zodat je kind voldoende energie, eiwitten
en mineralen krijgt. Bij commercieel bereide producten is het niet nodig extra vitaminen te geven.
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Hoe vaak vindt voeding plaats?
Flesvoeding kan worden gegeven via een constant infuus of als separate hoeveelheden dan wel
een combinatie van beiden. De constante methode is zoals de naam suggereert een constante
infuus voeding die over een periode van 10 tot 12 uur per dag wordt gegeven. De andere bestaat
uit het geven van enkele 100 grammen flesvoeding in een tijdsbestek van 10 tot 20 minuten.
De totale hoeveelheid eten en het voedingstempo worden bepaald door de energiebehoefte en
tolerantie van je kind. Een combinatie van deze technieken geeft een grotere flexibiliteit in het
voeden en kan worden aangepast aan het dagritme van de familie.

Welke problemen kunnen we verwachten?
Wanneer de flesvoeding te snel wordt gegeven kan dit misselijkheid, opgeblazen gevoel, buikkrampen en diaree tot gevolg hebben. Ook kan er verstopping optreden als gevolg van de toegenomen hoeveelheid, maar niet van de flesvoeding zelf. Verstopping kan worden verholpen door
het geven van water, voeding met extra vezels of anti-verstoppingsmiddel. Problemen die ontstaan
bij de PEG sonde zijn de opbouw van weefsel of granulatie rond de plug, een geblokkeerde sonde
en lekken rond de plug. Deze problemen zij gemakkelijk te verhelpen. Het gebeurt zelden dat een
infectie of een allergische reactie het noodzakelijk maken de PEG sonde te verwijderen.

Hoeveel kost flesvoeding?
De kosten zijn afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid. De kosten zijn voor de flesvoeding,
spuiten en plastic infuus zakjes – als er sprake is van een continue voeding, en voor een pomp.
Veel ziektekostenverzekeraars of het ziekenfonds vergoeden alle of een deel van deze kosten.
Kijk uw polis er op na. Soms kan een verwijzing van de huisarts helpen deze kosten te vergoed te
krijgen bij de verzekeraar.

Wat zijn de resultaten van orale of PEG sonde bijvoeding?
De resultaten van orale of PEG sonde bijvoeding zijn positief. Meisjes die voldoende worden bijgevoed met flesvoeding zijn langer en zwaarder geworden. Ouders en begeleiders meldden ook
verbeteringen in mate van aandacht, gedrag en uithoudingsvermogen.

Shelby kan redelijk goed doorslikken maar was nooit in staat te kauwen. Van haar derde
tot haar zesde jaar woog ze slechts 15 kg. en was ze erg mager. We merkten ook dat ze
erg zwak begon te worden. Het bleek dat ze meer energie verbruikte bij het eten dan ze
aan energie binnenkreeg. Hierdoor ontstond een verder gebrek aan energie bij elke maaltijd. Ik was ongeveer vijf uur per dag bezig voedingstoffen naar binnen te krijgen. Het was
voor ons allebei vermoeiend en frustrerend. Alleen de hond had geluk door al het eten
dat werd gemorst. Daardoor werd Shelby een model kandidaat voor een PEG sonde. Nu
weten we zeker dat Shelby al haar medicijnen krijgt. Voordien bij orale dosering spuugde
ze het deels uit, of liep het uit haar mond of ze moest niezen. Nu lacht ze als ze ziet dat ik
met het eten ga beginnen. 왗

Kan ze nog normaal eten?
Kinderen met een PEG sonde kunnen normaal blijven eten tenzij er redenen zijn die dat verhinderen zoals gebreken in spiercontrole bij de mond wat leidt tot het inademen van voedsel (verslikken). Tot op dit moment kunnen wij niet voorspellen hoelang PEG sonde voeding noodzakelijk
blijft. De PEG sonde kan worden verwijderd als deze bijvoedingsmethode niet langer noodzakelijk
is. PEG sonde en opening zijn niet permanent maar er ontstaat wel een litteken. Zelfs als de PEG
sonde geen dienst doet bij het voeden kan die worden gebruikt om de maag te ontluchten
wanneer er sprake is van een opgeblazen gevoel.
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Hoe reageren meisjes met RS op het plaatsen van een PEG sonde?

Wij ondervonden dat er na het plaatsen van een PEG sonde een aanpassingsfase is. Jenn
moest de eerste paar maanden na de operatie af en toe overgeven. Maar het overgeven
verdween toen we haar dagprogramma hadden aangepast, haar lichaam zich had aangepast en wij hadden geleerd haar niet direct na het voeden te verplaatsen of haar niet
voorover te laten buigen. In het begin was het een uitdaging het juiste dagprogramma te
vinden dat voldeed aan haar behoefte en haar niet te veel vermoeide met zowel drinken
als eten. Maar toen we het eenmaal hadden was het gemakkelijk bij te houden en het is
makkelijk aan te passen als we niet meer op schema zijn. Met het geven van voeding en
drinken, WC en medicijnen leven we op de klok! 왗
Michelle is tien jaar oud en kreeg haar PEG sonde ongeveer drie jaar geleden. Voordat ze
haar PEG sonde kreeg duurde elke maaltijd een half uur tot driekwartier. Het eten moest
worden fijngemalen en op een gegeven moment gaf ze over zodra het warme of zoutige
eten werd gegeven. Als we met een toetje zoals yoghurt begonnen gaf ze ook over. Ik kan
u verzekeren uit mijn eigen ervaring dat deze operatie het beste is geweest wat ik ooit
voor mijn dochter heb gedaan. Haar leven verbeterde op elk punt; ze werd sterker, kreeg
meer uithoudingsvermogen, werd oplettender, maakte beter oogcontact en het beste van
alles ze werd zwaarder. Het was een wereld van verschil. 왗
Shelby had afgelopen jaar vier maal last van ontsteking van de luchtwegen, en ik kan u
verzekeren dat de G-sluiting haar leven heeft gered. Ze krijgt nu alle voeding door deze
sluiting. Ik neem het haar niet kwalijk. Ik herinner me nog levendig hoe ze worstelde om
een klein beetje eten naar binnen te krijgen zonder te zich te verslikken of te kokhalzen.
Etenstijd was werkelijk een drama voor haar omdat ze wist dat het de enige manier was
om het hongergevoel in haar buik te laten verdwijnen, maar dat het elke dag uren duurde. 왗
We hadden Jenn bijna verloren door haar slechte slikken en aspiratie problemen.
Herhaalde aanvallen van longontsteking gedurende een periode van negen maanden en
een tweede onderzoek naar haar slikgedrag bevestigden dat ze een groot risico liep voor
aspiratie. Tijd voor het plaatsen van een PEG sonde. Dit is bij Jenn twee jaar geleden
gedaan. Ze voelt zich beter, is alerter, en is nauwelijks meer ziek, en hoeft niet meer te
hoesten, verslikt zich niet meer bij elke maaltijd. Ze krijgt voldoende eten en lacht in
afwachting van de maaltijd. Ik moet hier wel eerlijk zijn. Jenn hoest, verslikt zich en proest
nog steeds ondanks dat ze geen orale voeding meer krijgt. Haar slikken is nu zo slecht dat
een punt is bereikt dat haar eigen speeksel haar vijand is. Wij moedigen haar aan te hoesten en te slikken om haar keel te legen. Sommige dagen gaat dat niet zo geweldig maar
we komen er door. 왗
Kaleigh is niet zwaarder geworden in drie jaar. De internist maakte ons duidelijk dat voedingssupplementen en misschien een PEG sonde noodzakelijk waren. We waren ontsteld.
Ik dacht dat ik haar wel dikker kon krijgen. Ik ben de dochter van een boer en ik had er
voor gezorgd dat de anderen wel gezond waren. Thuisgekomen maak ik van alles klaar
om haar dikker te krijgen. Dat probeerden we twee jaar lang met de hulp van de diëtist
maar met Kaleigh ging het alleen maar slechter. Dus 18 maanden geleden onderging ze de
operatie en heeft nu een sonde. Ze weegt nu 35 kg in plaats van 19 kg. Ze zit op de groeicurve! Zij gebruikt haar handen, is actiever, haar vaardigheden nemen toe en heeft een
beter leven. Ze herstelt nu ook makkelijker van aanvallen. Ze eet nog steeds dingen die ze
lekker vindt, maar krijgt haar supplementen ‘s nachts. 왗
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Hoe beïnvloedt een betere voeding haar gezondheid?

Vorig jaar rond deze tijd woog ze ongeveer 14 kg. en het leek alsof ze uitgehongerd was.
Nu is ze een mooie, veel gezondere dame van 22 kg. De PEG sonde was voor ons de enige
mogelijkheid en we hebben er nog geen moment spijt van. Shelby grijnst wanneer ik met
de etenswaren aankom. Ze weet dat ze zonder vreselijk gedoe aan haar trekken kan
komen. Ze heeft zo veel meer kracht en energie. Ze probeert zelfs voor het eerst te gaan
staan. Ze doet nog nauwelijks dutjes en is ‘aanwezig’ en lacht aan één stuk door.
Haar oogcontact is driemaal beter dan een maand geleden. Ik heb nu ook vier uur per dag
extra om met haar te spelen en te knuffelen in plaats van haar mond open te krijgen of
iets door te laten slikken. Ik weet dat ze haar medicijnen binnen krijgt en die niet op het
kleed of in mijn haar belanden. En daarbij krijg ik een bonus: minder wasgoed. 왗
De resultaten waren verbluffend. Tot voor kort was Jenny niet ziek, geen bronchitis, longontsteking, niet eens verkouden! De PEG sonde heeft de verzorging voor ons en haar
begeleiders op het dagverblijf veel gemakkelijker gemaakt. Ze geeft nog maar af en toe
over. Sinds we haar alleen voeden via de PEG sonde zijn we wel bezorgd over het gebrek
aan plezier dat ze had bij het eten. Mijn vrouw en ik gingen zelf ook op een dieet van
geblikte flesvoeding om te ervaren hoe dat is. Wij slokten de voeding zo snel als mogelijk
naar binnen om er zo weinig mogelijk smaak en plezier aan te beleven. Na twee dagen
waren we er aan gewend. Ik vind het nog niet zo slecht en het is veel beter dan steeds te
moeten overgeven, je ziek voelen en steeds naar het ziekenhuis te moeten. Wij hebben de
PEG sonde als een wezenlijke verbetering van Jenny’s leven ervaren. 왗
Naomi heeft de G button zonder de fundoplicatie, ze heeft nog steeds af en toe last van
reflux. We zijn erg tevreden met de manier waarop de ingreep haar heeft geholpen. Ze
slikt helemaal niet, we hadden dus niet zoveel keus. Op vier en een half is ze nu ongeveer
één meter en weegt nu zo’n 22 kilo. 왗

Zal ze altijd mager blijven?
Als er geen uitdagend voedingsprogramma wordt uitgevoerd blijft
ze waarschijnlijk altijd mager.Hoewel zonder duidelijke reden een
klein aantal meisjes te zwaar wordt en als tiener vetzuchtig wordt.

Ashley is 18 jaar oud en weegt 52 kg. Toen ze ongeveer vijf jaar
was werd ze dik maar rond haar tiende werd ze mager. Ik raad
je aan de hoeveelheid vet zoveel mogelijk te beperken. Hoewel
haar overgewicht later van pas kan komen moet je haar niet te
veel geven want afvallen wordt later moeilijk. Ashley moet nu
zeven kg afvallen. Ik begrijp dat sommige ouders dat niet kunnen geloven maar het is waar. 왗

De auteur wil de volgende experts bedanken voor hun ideeën en informatie die dit
hoofdstuk mogelijk maakten: Marilyn Rice Asaro, Merry Meek, Kathleen J. Motil.

257

258

17 VOEDING EN DIEET

Het Rett handboek

Het Rett handboek

259

18 GENETICA

Hoofdstuk 18

Genetica
Betekenen ‘genetisch’ en ‘erfelijk’
hetzelfde?
Nee, een genetisch bepaalde aandoening is
een aandoening veroorzaakt door een fout in
een gen. Erfelijk betekent dat een bepaald
gemuteerd gen doorgegeven (geërfd) wordt
naar de volgende generatie. Als een persoon
met een mutatie op een gen zich voortplant
dan is het in principe mogelijk dat de mutatie
wordt doorgegeven. Het is ook mogelijk een
genetisch bepaalde aandoening te hebben die
veroorzaakt wordt door de mutatie op een
gen die niet is doorgegeven door een vorige
generatie. Genetisch bepaalde aandoeningen
kunnen dus ook spontaan ontstaan.
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Wat zijn genen en chromosomen?
Mensen hebben 46 chromosomen verdeeld in 23 paren. De chromosomen hebben verschillende
maten en vormen, en bevatten de genen die een blauwdruk zijn voor de ontwikkeling van een
persoon. De genen liggen door elkaar in het chromosoom, zodat het gen voor het aanmaken van
bijvoorbeeld hemoglobine in het bloed naast het gen kan liggen dat de kleur van het haar bepaalt
of de ontwikkeling van de hersenen. Elke kern van de cel in het lichaam bevat alle 46 chromosomen, met uitzondering van de bijzondere cellen; de eicel en de zaadcel. Deze hebben een speciaal
soort celdeling doorgemaakt waardoor zij nog slechts één kopie van elk chromosoom (23) in zich
hebben. Dit is om er voor te zorgen dat als zij bij elkaar komen en tot een baby uitgroeien er
nooit meer dan 46 chromosomen aanwezig zijn in het kind (er moet worden uitgekomen op
23 + 23 = 46). Uiteindelijk heb je dan één kopie van elk chromosoom en dus één kopie van elk gen,
van elk van de ouders. Omdat de genen verspreid zijn over de verschillende chromosomen zullen
zij zich (elke keer weer anders) verspreiden over ei- en zaadcel, zodat niet al de kinderen er steeds
hetzelfde uitzien, maar op elkaar en beide ouders lijken.

Wat zijn het X- en Y chromosoom?
Het speciale paar chromosomen die het geslacht bepalen zijn het X- en het Y chromosoom. Om
een meisje te krijgen moeten zowel eicel als zaadcel het X chromosoom dragen (zo hebben meisjes
dus altijd twee X chromosomen). Voor een jongetje moet dat een X- en een Y chromosoom zijn
(jongetjes hebben dus altijd één X- en één Y chromosoom). X chromosomen verschillen erg van de
Y chromosomen. X chromosomen zijn groot en bevatten duizenden genen. Y chromosomen zijn
erg klein en bevatten maar weinig genen. Om te voorkomen dat de vrouwelijke vrucht twee setjes
actieve genen op haar X chromosomen heeft (wat ernstige effecten op de ontwikkeling van het
embryo heeft) gebeurt er iets curieus kort na de bevruchting van de eicel. Er is een proces
(Lyon-hypothese) dat ervoor zorgt dat bij meisjes-embryo’s na een aantal weken, als er nog slechts
ongeveer duizend cellen zijn in elke cel de keuze wordt gemaakt welk X chromosoom wordt
‘afgelezen’ en welk X chromosoom inactief blijft. Meestal gebeurt dit willekeurig (random) wat
kan betekenen dat in de ene cel de X van moeder actief is terwijl in de cel daarnaast de X van
vader actief is. Als de cellen vervolgens verder delen blijft vanaf dat moment steeds dezelfde X
actief. De willekeur van de deactivering is goed te zien in het schild van de schildpad en de
vacht van de lapjeskat, zij hebben van beide ouders de genen geërfd verantwoordelijk voor
de verschillende kleuren van hun omhulsels. Het mengpatroon van kleuren is een voorbeeld van
de willekeurigheid van de X deactivatie in de cellen van hun hele lichaam. Bij de meeste vrouwen
is de deactivatie in essentie willekeurig (random) door het hele lichaam.
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Omdat het proces zich zo vroeg in de ontwikkeling voltrekt, komt het voor dat sommige weefsels
bijna helemaal ontstaan uit cellen waarin de kopie van hetzelfde gen elke keer weer is gedeactiveerd. Dit wordt skewing genoemd. Soms zien we ook, dat als één van de X chromosomen een
gemuteerde of veranderde cel in zich draagt die normale celdeling van cellen met die X belemmert, dan de andere ‘goede’ X meestal actief is. Ongeveer tien procent van de vrouwen heeft een
niet-willekeurige (non-random) deactivatie (dezelfde X blijft dus steeds actief in de cellen).

Wat betekent dominant en recessief?
De X- en Y chromosomen worden ook wel aangeduid als de geslachtschromosomen. Alle andere
chromosomen worden autosomaal genoemd. Dominant betekent dat als er een mutatie in een van
de twee genen aanwezig is je symptomen zult zien. Voor recessieve aandoeningen moeten beide
chromosomen zijn aangedaan om symptomen te zien. Dus als een van de ouders een dominante
aandoening heeft is dat meestal te zien omdat het de ontwikkeling van de ouder evenzeer
beïnvloedt als die van het kind. Bij recessieve aandoeningen zijn de ouders ‘stille’ dragers van de
aandoening omdat slechts één normale kopie van het gen genoeg is om zonder symptomen te
zijn. Bij aandoeningen veroorzaakt door genen op het X chromosoom wordt het nog ingewikkelder. Het dominant of recessief zijn wordt bij een vrouw die een mutatie draagt op een kopie van
het X-gen bepaald indien zij wel (dominant) of geen symptomen (recessief) heeft. Een belangrijke
vuistregel hierbij is dat recessieve X gerelateerde aandoeningen vaker mannen zullen treffen,
terwijl dominante X gerelateerde aandoeningen meer gezien worden bij vrouwen.

Wat is fortuinlijke en onfortuinlijke deactivatie?
Deze termen worden gebruikt om X chromosoom deactivatie patronen te beschrijven bij vrouwen
met een mutatie in de genen van het X chromosoom. Als een vrouw een aan de X gebonden recessieve mutatie draagt dan vertoont zij meestal geen symptomen. Als zij daarentegen de ‘normale’
ongemuteerde kopie van het gen in haar cellen heeft gedeactiveerd (onfortuinlijk deactivatie) dan
vertoont zij die wel. In het tegenovergestelde geval heeft zij juist de ‘aangetaste’, gemuteerde
kopie gedeactiveerd (fortuinlijke deactivatie) zoals algemeen wordt aangetroffen in aan de X
gebonden dominante aandoeningen waarbij de te verwachten symptomen bij de draagster van de
mutatie niet worden gevonden. In het geval van fortuinlijke deactivatie hebben zij, heel fortuinlijk, precies het gemuteerde X chromosoom gedeactiveerd en het ongemuteerde laten functioneren.

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

So, is Rett syndrome considered a genetic disorder?
There has been a long debate about whether or not RS is a genetic disorder. Early theories about
the cause of RS considered viral infections and post vaccination injuries. The rare families with
more than one case of Rett syndrome have led to the current belief that RS does represent a
genetic disorder. It is felt to be an X-linked dominant disorder which is caused by a new mutation
in the causative gene 99% of the time. This means that the gene was normal in all the cells in the
parent, except that in the egg or sperm that went on to make that child, there was a mistake
made when the gene was copied in that particular cell. We know that mutations occur more
frequently in sperm than in eggs, probably because there are a lot more cell divisions taking place
to make males with more chance for error. Females have all the ey are going to have by the time
they are born. So if the mutation in the RS gene is occurring more frequently in sperm and the
gene is on the X chromosome, we will see a lot more affected girls than boys. Researchers are now
studying these families in order to narrow the search for the responsible gene. Hopefully, this
research will soon lead to a scientific test that will be used to diagnose and predict RS.
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Is Rett syndrome inherited?
Because RS is thought to be a new mutation 99% of the time, it is usually not inherited.
The genetics of RS are complicated and confusing, and experts do not yet agree on inheritance
patterns which may be involved. If RS is usually caused by new mutations in the gene in one egg
or sperm, most families would not expect to have any recurrences – male or female.

How common are X-linked dominant disorders?
X-linked dominant disorders are pretty rare. If this theory is correct, Rett syndrome is probably the
most common of them. In other X-linked dominant disorders, the mutation is lethal in males.
In some of these disorders, severely affected male fetuses have been seen as miscarriages. Since
none of the genes that cause these diseases have been found yet, we can only guess why this
occurs. The thought is that the product of the gene is absolutely required for early development,
so that if a male has only the faulty copy, he cannot develop normally and is miscarried. Girls will
have some cells with an active normal copy and some cells with an active mutant copy (because
they have two X’s).

Waarom zien we niet meer gevallen binnen één familie?
Vrouwen met RS krijgen gewoonlijk geen kinderen. Er is in de literatuur nog maar één geval
beschreven van een vrouw met RS die een dochter kreeg met RS. Ze had 50% kans dat het X
chromosoom in de eicel degene met de mutatie zou zijn, dus ook een 50% kans dat het een RS
dochter zou zijn. Om het vaker in één familie voorkomen van RS te begrijpen moet men iets weten
van het fenomeen gonadale of kiemcellijn mozaïcisme dat hierbij waarschijnlijk een rol speelt. Dit
is een ongewone situatie waarbij de mutatie niet plaats heeft gevonden in de ei- of zaadcel maar
in een cel van de zich ontwikkelende embryo of baby. Afhankelijk van het tijdstip waarop de
mutatie optreedt, en de soort cellen, kan de mutatie zich in véél (treedt vroeg op) of relatief weinig (treedt laat op), cellen van het weefsel bevinden. Een persoon waarbij dit in het RS gen
gebeurt tijdens de ontwikkeling kan zonder symptomen (asymptomatisch) zijn omdat de mutatie
zich bijvoorbeeld niet in de cellen van de hersenen bevindt. Zij kunnen zaad- of eicellen produceren met de aangetaste kopie van het gen en zo RS meer dan eens doorgeven. Dit verklaart misschien het herhaald voorkomen van RS bij zussen. Kiemcellijn mozaïcisme wordt gezien bij sommige autosomale dominante en aan de X gerelateerde aandoeningen en kan zich zowel bij vrouwen
als mannen voordoen.

Zijn er ook jongens met Rett?
Een van de raadsels rond het Rett syndroom is het raadsel van de ‘ontbrekende jongens’. In de
literatuur zijn er slechts enkele publicaties over jongens met kenmerken van het Rett syndroom.
Bij een jongen uit een gezin met een meisje met Rett syndroom is (achteraf) de mutatie vastgesteld. Dit jongetje had direct bij de geboorte een sterk verhoogde spierspanning en zeer ernstige
epilepsie. Hij is op éénjarige leeftijd overleden. Dit bewijst dat Rett syndroom ook bij jongens kan
voorkomen. Heel lang is gedacht dat Rett syndroom, als het bij jongens zou voorkomen, zulke
ernstige gevolgen zou hebben voor de groei en ontwikkeling dat deze kinderen al ruim voor de
geboorte zouden overlijden. Maar dit zou logischerwijze betekenen dat in gezinnen met een
dochter met Rett syndroom relatief gezien meer miskramen moeten voorkomen. En dit heeft men
nooit kunnen aantonen. Wat de oorzaak is van het verschil tussen jongens en meisjes weet men
nog niet. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de verandering in MECP-2 die verantwoordelijk is voor het Rett syndroom ‘spontaan’ makkelijker optreedt in zaadcellen dan in eicellen.
Dus dat het X-chromosoom in de zaadcel iets makkelijker kan veranderen dan het X-chromosoom
in de eicel. Meisjes krijgen een X-chromosoom van hun vader, en kunnen dus de verandering van
hun vader krijgen. Omdat jongens het X-chromosoom altijd van hun moeder (dus via de eicel)
krijgen, zou dit kunnen verklaren dat er relatief erg weinig jongens met Rett syndroom zijn.
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Hoeveel kans heb ik op nog een kind met Rett?
Er is maar een heel klein aantal gevallen bekend met meer dan één RS meisje in de familie (minder
dan één procent) en deze waren vooral zussen of tweelingen. Er zijn twee families waarbij RS in
twee generaties voorkomt (tante-nicht). In één van deze families hebben we bewijzen van een fortuinlijke deactivatie bij de ‘normale’ (asymptomatische) vrouwelijke draagster die de aandoening
heeft doorgegeven. In dit geval beviel de zus van een meisje met RS van een dochter met RS.

Mary was ons eerste kind. Ze heeft nu vijf broers en zussen. Ik weet dat ik wat dit betreft
bevooroordeeld ben omdat ik zo van kinderen hou en geloof dat zij een geschenk van
God zijn, maar ik zou jullie zeker willen aanmoedigen om meerdere kinderen te krijgen.
Dat is goed voor jullie, en ook voor jullie dochter. Mary’s grootste toeverlaten zijn haar
broers en zussen. Zij zijn haar toekomstige verzorgers (in een controlerende of een meer
directe rol). Mede door de andere kinderen zijn we haar zoveel meer gaan waarderen en
begrijpen. Net zoals Mary ons leerde de andere kinderen te waarderen en begrijpen. 왗
Het kan goed zijn voor een kind om naast zijn gehandicapte zus nog een broer of zus te
hebben. Iemand waar hij z’n gedachten mee kan delen en die net zo behandeld wordt als
hij; anders kan hij zich alleen vergelijken met z’n Rett zus, die speciale zorg krijgt. Ik kan
niet voor u beslissen, maar voor ons is het een zegen. Ik denk vaak dat je in de hemel
bijna niemand hoort zeggen: ‘Ik wou dat ik niet zoveel kinderen had’, maar ik kan me wel
voorstellen dat mensen zeggen ik wou dat ik er meer had gehad. 왗
Toen Rett een plek kreeg en we verder dan de aandoening keken en we de dochter zagen
waarvan we hielden en die we koesterden, realiseerde ik me dat als het ons nog een keer
zou overkomen het in orde zou zijn en dat het ons in ieder geval bekend zou zijn. We
besloten dat wat er ook zou komen, we het zouden liefhebben en het welkom zouden
heten in ons gezin. 왗

Als het geërfd is en niet sporadisch, wordt RS door de moeder of vader
doorgegeven?
We moeten erg voorzichtig zijn met het interpreteren van de familiestamboom als het een ziekte
betreft met veel spontane mutaties. Herhaling in één familie hoeft niet het resultaat te zijn van
het doorgeven van een fout in het genetisch materiaal van de ene generatie op de andere: het
kunnen ook twee spontane mutaties zijn in dezelfde familie. Maar voor naaste verwanten, zoals
zussen, is het waarschijnlijker dat ze dezelfde mutatie hebben doorgekregen van een van hun
ouders, die stille drager is. We denken dat voor zussen met RS, het van beide ouders kan komen,
door kiemcellijn mozaïcisme bij de vader of kiemcellijn mozaïcisme of fortuinlijke X-deactivatie bij
de moeder. We hebben een paar families ontdekt waar RS in twee generaties voorkwam en was
doorgegeven door een moeder, die stille draagster was van een gemuteerd gen door fortuinlijke Xdeactivatie. We geloven niet dat een man een gemuteerd gen kan erven en stille drager kan zijn.

Hoeveel kans heb ik op nog een Rett dochter?
Als u een dochter met RS heeft en verder geen aangedane familieleden dan is de kans op herhaling kleiner dan één procent voor u en uw familie (u en uw kinderen). In families met meer dan
één RS kind ligt de zaak ingewikkelder en moet deze vraag met behulp van een klinisch geneticus
worden beantwoord.

Deze meisjes zijn mijn dochters en ik hou meer van ze dan iets op de wereld. Misschien
ben ik niet de degene waarvan u wilt horen als u aan het nadenken bent over meer
kinderen. Wij zijn die minder dan één procent. Het overkwam ons en toen we het
ontdekten waren we er kapot van. Maar ik wordt redelijk goed in dit Rett gebeuren.
Het wordt gemakkelijker. U zult zeer waarschijnlijk geen tweede kind met Rett krijgen. 왘
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De kans daarop is erg klein. En raak alstublieft niet overstuur door wat ons is overkomen,
meer dan één Rett kind hebben is zeldzaam. Maar als het u toch nog een keer zou gebeuren dan kunt u het overleven. Het gaat heel goed met mijn gezin. We leven zoals ieder
ander, wel met wat aanpassingen. We gaan naar de bios, concerten en paardrijden.
We gaan een ijsje eten en naar McDonald’s. We vertellen iedereen die geïnteresseerd is
over het Rett syndroom en hoe ze kunnen helpen. Ik ben niet van plan een derde kind
te krijgen voor het gen is ontdekt, en als het bedoelt is dat dat wonder plaats vindt dan
gebeurt dat ook. Tot dan leven we bij de dag en zoeken naar de vreugde in het leven. 왗

De auteur wil Carolyn Schanen danken voor haar bijdrage aan dit hoofdstuk.
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Toelichting
Sommige delen van dit boek zijn niet vertaald. Daarvoor kunnen twee redenen zijn; het tekstgedeelte is
achterhaald of de behandelde onderwerpen zijn alleen op de situatie in Verenigde Staten van toepassing.
Omdat de auteur hechtte aan een integrale weergave van dit boek zijn die stukken wel geplaatst maar
niet vertaald.Daar waar nodig wordt elk stuk onvertaalde tekst aan het eind van elk hoofdstuk voorzien
van een korte schets van de actuele situatie in Nederland en België.
Bij de toelichting hieronder is gebruik gemaakt van het verslag van de inleiding van dr. R.C.M. Hennekam,
kinderarts en klinisch-geneticus, AMC Amsterdam, op de familiedag Rett syndroom zaterdag 24 juni 2000.

Wanneer is het Rett gen ontdekt?
In oktober 1999 verscheen in het tijdschrift ‘Nature Genetics’ het artikel van de groep van dr. Zoghby over
de Rett mutatie MECP-2. Dr. Zoghby en haar medewerkers zijn ruim tien jaar bezig geweest met de oorzaak van RS te zoeken. Op grond van onderzoek van een paar families met Rett syndroom hadden ze een
idee waar ergens op het X chromosoom het Rett gen moest liggen. Heel systematisch zijn ze alle genen op
het X-chromosoom gaan ‘nalopen’ op mogelijke veranderingen. In de loop van de jaren hebben ze heel wat
artikelen geschreven die er kortweg op neerkwamen: ‘we hebben gezocht naar veranderingen in het... gen
op het X chromosoom, maar we hebben niets gevonden’. Totdat uiteindelijk bij het MECP-2 (spreek uit:
mek pie toe) gen (helemaal onderin op het X chromosoom) die verandering wel gevonden werd.

Wat is en doet MECP-2?
Voluit staat MECP-2 voor: methyl-CpG-binding protein type 2. Dit is een stukje eiwit met twee delen: een
methyl CpG bindend deel en een transcriptie-bindend deel. Samen beperkt dit het aflezen van DNA van de
chromosomen. Al onze genetische informatie is in elke lichaamscel aanwezig.
Er is een verfijnd regelmechanisme nodig (waarvan we nog lang niet begrijpen hoe het werkt)
om ervoor te zorgen dat in iedere cel alléén die informatie gebruikt wordt die nodig is voor het functioneren van díe cel op díe plaats in ons lichaam. Voor de pink is het niet belangrijk of we rood of bruin haar
hebben en voor de nieren maakt de kleur van onze ogen geen verschil.
Op één of andere manier moet die informatie dus ‘slapend’ gehouden worden. Daarin heeft MECP-2 een
belangrijke functie. Kijk je naar de chromosomen via een elektronen microscoop, die heel sterk vergroot,
dan kun je zien dat het DNA, waaruit de chromosomen bestaan, heel erg opgerold en gevouwen is. Het zijn
meterslange strengen. Om toch in de cel te passen zijn deze strengen helemaal in elkaar gedraaid. Het voordeel daarvan is dat zo alle informatie overal aanwezig is. Maar zo in elkaar gedraaid is de informatie niet
bruikbaar.
Wil informatie ‘afgelezen’ kunnen worden, dan moet het op die plaats een beetje worden uitgerold. In rust
wordt het weer in elkaar gebonden. Bij dat laatste mechanisme is MECP-2 betrokken. Stel je een helemaal
in elkaar gedraaid elastiekje voor. Je kunt hierin een klein stukje rechttrekken en het erna weer terug laten
veren. Het kleine rechtgetrokken stukje is afleesbaar DNA; dit geeft de instructie voor de aanmaak van een
eiwit. Opgerold en ingedraaid is het niet afleesbaar; er wordt geen eiwit gevormd.

Waardoor veroorzaakt het MECP-2 het Rett syndroom?
De verandering (of de mutatie) in MECP-2 zorgt voor een stoornis in het opgerold en gevouwen houden
van het DNA, en daarmee dus voor een stoornis in het aflezen. Door de verandering in MECP-2 wordt de
DNA-streng niet op tijd weer in elkaar gebonden; daardoor wordt teveel DNA afgelezen en wordt teveel
eiwit aangemaakt. Het gaat hierbij dus om het aflezen van in principe normaal DNA en om de aanmaak van
normale eiwitten. Juist het teveel aan normale eiwitten is de oorzaak van het Rett syndroom. MECP-2 is dus
een ‘regel-gen’: het ligt zelf op het X chromosoom, maar het regelt het aflezen van de code van stukjes van
andere chromosomen en dus ook de aanmaak van eiwitten via andere chromosomen. We weten nog niet
van welke andere chromosomen of welke andere eiwitten.

Het Rett handboek

18 GENETICA

265

Het ingewikkelde is nu dat we weten dat bij meisjes met Rett syndroom er een verandering is op het
X chromosoom (een mutatie in MECP-2), maar we weten nog niet welke processen hierdoor in de war
gebracht worden. Er zijn 22 andere paren chromosomen die in principe normaal zijn. Dus die de goede
code bevatten voor de aanmaak van allerlei eiwitten. Alleen is het aflezen van deze code verstoord.
Daarom wordt MECP-2 een transcriptie (=aflees) regulatie-eiwit genoemd. De grote uitdaging voor het
onderzoek van de komende jaren wordt daarmee het uitpuzzelen welke stoffen teveel worden afgelezen.
Pas wanneer dat bekend is, kan er misschien gericht wat gedaan worden om het Rett syndroom te
‘behandelen’.

Welke praktische gevolgen heeft de ontdekking van MECP-2?
Sinds de publicatie in oktober 1999 wordt er overal in de wereld door de genetische centra onderzoek
gedaan bij de bij hen bekende Rett meisjes en hun ouders. Van het zoeken naar een speld in een hooiberg is
het zoeken naar de mutatie nu veranderd in het zoeken naar een bepaalde speld op een speldenkussen.
Nog steeds niet simpel, maar toch heel wat eenvoudiger.
In verschillende publicaties van onderzoeksgroepen uit Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland
zijn al eerste resultaten beschreven. Globaal gezien komt het erop neer dat bij ongeveer 70 tot 80 procent
van de meisjes met de klassieke kenmerken van het Rett syndroom een mutatie in het MECP-2 gen aantoonbaar is. Het onderzoek is nog lastig doordat nog niet het hele gen ‘in kaart’ is gebracht. Soms is nog
geen mutatie te vinden.
Wordt een mutatie gevonden, dan is de diagnose Rett syndroom met zekerheid te stellen.
In principe wordt daarna ook het bloed van beide ouders onderzocht om te zien of bij een van hen
dezelfde mutatie (als het ware slapend) ook aanwezig is. Bij de meerderheid van de ouders is dit niet het
geval. Dit geeft in ieder geval naar deze ouders, hun andere kinderen en de rest van de familie de zekerheid
dat het gaat om een ‘spontane’ mutatie.
Een volgende stap is om te gaan onderzoeken of er een verband is tussen de aard van de mutatie en de
ernst van de klachten.
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Hoofdstuk 19

Na de schoolperiode
Voor de vrouw met het Rett syndroom kan volwassenheid bepaalde voordelen bieden.
Haar geestelijke toestand is stabiel en haar leervermogen blijft; de motivatie en
vaardigheid om haar handen te gebruiken kan toenemen; haar loopvermogen blijft
in stand, hoewel de kans bestaat dat er zich misvormingen ontwikkelen; en haar
communicatievaardigheden nemen toe. Wij kunnen dit communicatievermogen
ondersteunen door veel aandacht te besteden aan de langdurige relaties met mensen
die voor haar het belangrijkst zijn, door tijd te nemen voor terloopse ‘face to face’
interactie, en door het aanleren van het gebruik van non-verbale uitdrukkingsvormen
en muziek als een persoonlijk communicatiemiddel.
Dr. Alison Kerr, FRCP, FRCP & CH
The Future for Rett Girls, lezing 1991, herzien 1994

Na de schoolperiode, heeft de vrouw met RS een
passend volwassenenprogramma nodig dat aangepast is aan haar specifieke behoeften. Onderzocht
zal moeten worden, welk van de verschillende
programma’s uit het aanbod het meest geschikt is
voor haar. Vaak sluiten deze programma’s aan op
de ontwikkelingsbenadering die op school gebruikt
wordt. Echter, hoewel de structuur van het
programma belangrijk is, is het allerbelangrijkste
zorgverleners te vinden die haar begrijpen en die
bekend zijn met RS. Dat maakt voor haar alle
verschil. Zij moet de therapieën voortzetten die
haar helpen zo mobiel mogelijk te blijven en heeft
een communicatiesysteem nodig dat haar in staat
stelt haar behoeften en verlangens te onderkennen
en keuzes te maken. Ze moet goede medische zorg
hebben van dokters die zich bewust zijn van de
veranderingen die plaatsvinden naarmate ze ouder
wordt en het RS voortschrijdt. Ze moet de kans
krijgen deel te nemen aan sociale activiteiten en daarmee ervaringen kunnen opdoen die haar
leven verrijken. Haar ouders worden ook ouder en zullen op den duur niet meer in staat zijn
dezelfde hoeveelheid en kwaliteit zorg te verlenen als vroeger. Het is verstandig om hulp te
zoeken zodat zij verzekerd blijft van goede zorg.
Veel gezinnen melden dat het oudere meisje en de vrouw met RS in menig opzicht stabieler en
zachter is dan zij haar hele leven is geweest. Ze maakt beter oogcontact, is minder snel geïrriteerd
en heeft minder paniekaanvallen, toevallen en ademhalingsproblemen. Soms slaapt ze ook beter.
De plotselinge stemmingswisselingen uit haar vroege jeugd zijn verdwenen en ze heeft plezier in
activiteiten die haar toen frustreerden of boos maakten. Haar handbewegingen worden minder
krampachtig en minder hevig.

Het lijkt alsof Mary het beter doet naarmate ze ouder wordt. Onlangs merkten wij dat, als
ze een boek leest, ze zelf de bladzijden omslaat, wat een vaardigheid is die ze al jaren
geleden kwijt was geraakt. Ze is gek op het televisieprogramma ‘Rad van Fortuin’ en raakt
opgewonden als een deelnemer een verkeerde letter kiest of een verkeerd antwoord
geeft. Veel van haar fysieke vaardigheden zijn verbeterd. 왗
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Heather kon niet zelfstandig lopen tot haar achttiende. Nu kruipt ze vanuit haar kamer
naar de woonkamer, trekt zich op aan de bank, draait zich om en loopt terug naar haar
kamer. Ze herhaalt dit diverse malen en ik ben ervan overtuigd dat ze het leuk vindt om
te doen, omdat ze ontdekt heeft dat ze het kan. Ze is ook op andere gebieden een beetje
vooruitgegaan. Ze kijkt nu TV waar ze vroeger nooit in geïnteresseerd was en houdt van
klassieke en semi-klassieke muziekprogramma’s. Ze hield altijd al van klassieke muziek,
maar is nu veel duidelijker in haar voorkeuren. Ze is assertiever en duidelijker dan vroeger
over wat ze wel of niet leuk vindt. Ze let beter op en lijkt er meer ‘bij’ te zijn dan vroeger. 왗

Tot in haar volwassenheid kan het goed blijven gaan met lopen, maar naarmate zij ouder wordt
kan ze andere problemen tegenkomen. Haar spierspanning kan toenemen en gewrichtsproblemen
veroorzaken die haar beweeglijkheid beperken. Meisjes met RS die als kind zeer lage spierspanning (hypotonia) hebben, kunnen ernstig verstijven of spastisch (hypertonisch) worden als volwassenen.
Wanneer sterke spierspanning haar gewrichten in abnormale posities trekt, kunnen er voetmisvormingen ontstaan die het lopen en het vinden van passend schoeisel bemoeilijken. Dystonia
kan beginnen met een naar binnen gekeerde voet en mettertijd door beweging voortschrijden en
verergeren. Ze kan in toenemende mate kyfose of scoliose krijgen en tussentijdse spierspasmen.
Al deze factoren kunnen tot verminderde mobiliteit leiden.
Enkele aanbevelingen om kansen op misvormingen te verkleinen:
Bevorder een goede staande en zittende houding
Moedig actieve lichaamsbeweging aan, zoals wandelen en lichamelijke oefeningen
Gebruik hydrotherapie
Doe een reeks passieve bewegingsoefeningen
Gebruik hand – elleboog – en/of voetspalken
Behandel snel voortschrijdende scoliose met steungevende middelen, zoals draagbanden
en beugels, of via een medische (chirurgische) ingreep.
Corrigeer voetmisvormingen voordat zij ongemak veroorzaken.

-

Vele vrouwen komen als jong volwassenen al voldoende op gewicht, en sommigen worden zelfs te
zwaar. Echter, indien zij ten opzichte van hun lengte veel te weinig wegen, dienen maatregelen te
worden genomen om hun gewicht op peil te brengen. Als dit niet lukt door een calorierijk dieet
met extra maaltijden en snacks, kan plaatsen van een PEGsonde noodzakelijk blijken.
Toevallen komen minder vaak voor of verdwijnen zelfs tijdens de volwassenheid. Bij vrouwen bij
wie deze nog wel voorkomen, kunnen de toevallen gewoonlijk met medicatie worden beperkt.
Indien er geruime tijd geen toevallen meer hebben plaatsgevonden, kan de anti-epileptische medicatie mogelijk worden verminderd of geleidelijk gestopt. Dit moet altijd zeer geleidelijk gebeuren,
en uitsluitend onder begeleiding van een arts. Als ze ouder wordt kunnen de onregelmatige
ademhalingspatronen, die ze als kind had, afnemen. Hyperventilatie vermindert gewoonlijk,
ofschoon ze episodes kan blijven houden waarin haar ademhaling stokt. Hoewel het soms moeilijk
is waar te nemen, schijnen deze episodes geen pijn of angst te veroorzaken. ‘s Nachts komen ze
zelden voor en ze schijnen niet tot zuurstofgebrek te leiden. Indien u ‘s nachts een langdurig stokken van de ademhaling opmerkt, of ademhalingsproblemen die tot een uiterlijke kleurverandering
leiden, kan het van belang zijn om een Keel-Neus-en Oor specialist te raadplegen om een verstopping ten-gevolge van vergrote amandelen en/of adenoide (neuspoliepen) uit te sluiten. In enkele
gevallen is een medische ingreep zinvol en noodzakelijk.
Hoewel wij niet begrijpen waarom, vallen sommige vrouwen terug in de huil – en irritatiefase die
kenmerkend was voor hun jonge jaren. Dit is frustrerend voor iedereen die erbij betrokken is.
Soms kan de oorzaak kiespijn, obstipatie, maagzuur, hoofdpijn, blaasontsteking, menstruatiepijn
of spierpijn zijn. Soms is het boosheid, frustratie of verveling. Op andere momenten kunnen we de
huilbuien helaas niet plaatsen. Het is erg belangrijk om duidelijke fysieke oorzaken uit te sluiten.
Het kan zijn dat remedies uit de prille jeugd ook nu helpen. En zoniet, dan kan soms een troostend woord en rustige ruimte om tot zichzelf te komen de remedie blijken waaraan zij het meeste
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behoefte heeft. Hoewel een plotselinge dood in de slaap voorkomt, kunnen de meeste vrouwen
met RS met goede medische zorg, voeding en therapie zeker hun veertig á vijftigste levensjaar
bereiken en er zijn volwassen vrouwen van ruim zestig jaar.

‘Ik beschouw het als een zegen dat mijn dochter al 33 jaar leeft. Ze wordt met de jaren
liever en mooier en ik ben dankbaar voor iedere extra dag die zij nog bij ons is.’ 왗

Welke voorzieningen bestaan er voor na de schoolperiode?
Meestal loopt het onderwijs op school door tot het eenentwintigste levensjaar. Het aanbod aan
voorzieningen voor de periode daarna kan per regio sterk verschillen. Het varieert van thuiszorg
tot beschermde werkplaatsen en dagcentra. Woon – leefgemeenschappen zijn een andere mogelijkheid. Sinds kort komt het ook voor dat enkele meisjes met RS onder begeleiding middelbaar
onderwijs volgen of werk vinden via ondersteuning van een ‘job coach’.

Van huis en toch thuis
Soms voelen ouders dat ze niet langer de volledige
zorg voor hun dochter voor hun rekening kunnen
nemen. Zij worden ouder of krijgen gezondheidsproblemen die hen belemmeren de kwalitatieve
zorg te verlenen die hun dochter nodig heeft.
De fysieke en emotionele spanning voor het gezin
kan te groot worden, in het bijzonder voor de
alleenstaande ouder. Ook kan het zijn dat er
onvoldoende ondersteuning of hulp kan worden
geboden door de familie of vanuit de leefomgeving. En ouders kunnen zich soms afvragen of
hun dochter niet beter af is in een woon/leefgemeenschap die 24 uur per dag zorg kan verlenen.
Hoe dan ook, het besluit om een alternatieve
woon- en leefomgeving te zoeken kan pijnlijk en
moeilijk zijn. Ook een geschikt tehuis vinden is
vaak moeizaam en soms onmogelijk. De keuze is
veelal, of blijven steken in de bestaande situatie en
uitgeput raken, ofwel de dochter uit huis plaatsen
en zich schuldig voelen. Meestal is er geen oplossing waarmee iedereen vrede kan hebben. Ouders
moeten vaak de kritiek en het oordeel van anderen
ondergaan, en zullen zich waarschijnlijk altijd wel
wat verdrietig voelen.

Dawn woont in een woongroep. Toen ze jonger was heeft ze jaren in een zogenaamde
‘inrichting’ gewoond. Ik wil mezelf of mijn gezin niet meer verdedigen, zoals ik al duizend
keer eerder heb gedaan. Ik praat er zelden meer over, omdat veel mensen ons gezin
scherp hebben veroordeeld om onze beslissing. Dat is onterecht. Niemand kan over een
ander oordelen. Zelfs bij Rett-gezinnen zijn de omstandigheden sterk verschillend en niet
vergelijkbaar. We moeten elkaar in alle mogelijke situaties ter zijde staan. Ik weet dat
velen hun dochters bij zich thuis houden, maar sommigen kunnen dat om diverse redenen
niet. 왗
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Het is gemakkelijk om te oordelen als we alle omstandigheden niet kennen. Onze dochter
is uit huis geplaatst toen ze vijf was. Er was toen, omstreeks 1970, een beperkt aanbod aan
diensten en dienstverleners, behalve misschien in grotere steden. De trend was toen individuen die speciale zorg behoefden in centrale lokaties onder te brengen van waaruit alle
noodzakelijke zorg en diensten konden worden verleend. Ouders geloofden dat ze, door
hun gehandicapte kind in een ‘inrichting’ te plaatsen, verzekerd zouden zijn van de beste
dienstverlening (vergeet niet dat er toen slechts beperkte informatie over handicaps voorhanden was). Ofschoon Missie al meer dan twintig jaar niet meer bij ons woont, blijven we
heel veel van haar houden en zijn we nauw betrokken bij haar verzorging. Ze woont vier
mijl bij ons vandaan in een kleine woongroep. Ik zit in het bestuur van het tehuis en wij
blijven haar wettige voogden. Ik besef, ironisch genoeg, dat ik in al die jaren nooit zo
betrokken bij mijn enige dochter geweest zou zijn, als ze geen RS zou hebben gehad. 왗
Mary was in een ‘inrichting’ geplaatst en verhuisde later naar een woongroep. Als alleenstaande ouder moest ik haar aan babysitters toevertrouwen, maar Mary’s gedrag was
zodanig dat geen enkele babysitter het uithield en ze werd van iedere school gestuurd,
zelfs van de school die de ergste gevallen aannam. Voor mijn schuldgevoel ging ik in
therapie, tot ik aanvaardde dat niemand nu eenmaal alles voor z’n kinderen kan betekenen. Mary verhuisde naar een woongroep, maar ik bleef altijd dichtbij haar. Ik ga naar
ieder behandelingsplan-overleg. Ik vecht alle gevechten mee die we met z’n allen te
voeren hebben en neem Mary weekends mee naar huis. Ik heb haar nooit losgelaten. Ik
kan haar juist tederder en liefdevoller tegemoet treden omdat ik het moeizame werk om
haar te trainen niet hoef te doen. Wij kunnen veel meer van elkaar genieten. Mary is 37
en ik moet zeggen dat het een uitstekende beslissing is geweest. Hoe gemakkelijk is het
om over anderen te oordelen. Ik denk dat wij bij uitstek geleerd hebben om voorzichtig te
werk te gaan en de eerst aangewezenen zijn om onze situatie en die van onze dochters
veilig te stellen. Velen onder ons denken bij het woord ‘inrichting’ aan de koude, harteloze, verschrikkelijke plaatsen uit voorbije jaren. Ieder gezin is anders, doet het zo goed
mogelijk en maakt de beste keuzes voor zijn individuele situatie. Ik kan het van twee
kanten bekijken omdat ik een ouder ben van een meisje met RS en de pleegouder van een
jongedame met hersenletsel. Zij werd bij mij ‘geplaatst’ toen ze zes was. Mensen stellen
mij altijd die akelige vraag: ‘Waarom?’ Ik antwoord dan naar waarheid. De ouders vonden
dat het het beste was voor Melissa om haar bij mijn gezin en mij te laten wonen. Het brak
hun hart om haar te laten gaan en geen deel meer uit te maken van haar dagelijks leven.
Maar zij deden het louter uit liefde voor hun dochter en haar behoeften. 왗

Welke opties zijn er voor zorg buitenshuis?
Grootschalige instellingen zijn geen optie meer voor mensen met een handicap. Kleine groepshuizen hebben het voordeel een huiselijke sfeer in de leefgemeenschap te kunnen bieden. Sommige
gezinnen proberen financiële steun te vinden voor een eigen huis of appartement voor hun
dochter bij hen in de buurt, in combinatie met inwonende voltijdse zorgverleners.

Het idee is dat ze twee vriendinnen zoekt, die samen met haar een appartement willen
delen. Ik wil dan bekijken of ze in aanmerking kan komen voor een of andere vorm van
woonsubsidie of iets dergelijks, en haar huisgenoten dan aanbieden geen, of een sterk
gereduceerde huur te betalen in ruil voor verzorging en ondersteuning. De opzet om er
twee te vragen is louter omdat het leuker is en ook omdat ze elkaar kunnen aflossen.
Ook ik zal als stand-by beschikbaar blijven en veel dingen met Jocelyn blijven doen, zodat
we allemaal flexibel kunnen opereren. Ik zou willen dat Jocelyn in de buurt zou kunnen
blijven wonen, zo mogelijk in dezelfde stad. Jocelyn heeft 24 uur per etmaal ondersteuning en zorg nodig. Haar huisgenoten zouden hun baan kunnen behouden en zij zou een
assistent kunnen krijgen om haar overdag te ondersteunen. 왗
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Amy zit in een groepshuis en is daar al acht jaar. Zij kwam daar toen ze negentien was.
Ik neem deel aan haar verzorging. Amy krijgt geweldige ondersteuning en liefde in haar
andere tehuis. Het was de beste beslissing die we ooit genomen hebben. Het kostte ons
twee jaar om die beslissing te nemen en toen er een plaats vrijkwam moesten we
concurreren met de overheid, die bezig was de staatsinstellingen voor verstandelijk
gehandicapten in te krimpen of zelfs te sluiten en de bewoners over te plaatsen naar
locale groepshuizen. Er was erg weinig geld beschikbaar voor dat project en hun cliënten
kregen voorrang boven onze kinderen, die we jaren thuis hadden gehouden en verzorgd.
Je moet je gezin en huwelijk beschermen en leren het op een bepaald moment uit handen
te geven en erop te vertrouwen dat dit alles onderdeel is van God’s plan. Ik blijf Amy’s
voogd en zij is ieder weekend en iedere vakantie thuis. Ik woon alle afspraken met artsen
bij en neem haar ieder jaar voor een evaluatie mee naar de Rett Kliniek. 왗
We hebben hier een Noodopvang en Carla is van daaruit deze zomer in een nabij gelegen
regionaal centrum geplaatst. In maart werd me verteld dat er een plaats vrij kwam en
Carla had de hoogste prioriteit, omdat ik alleenstaande ouder ben en er ook niet jonger
op word! Als ik ‘nee’ zou zeggen was er geen garantie voor plaatsing in de naaste toekomst. Bovendien, aangezien dit haar laatste schooljaar was, was er geen garantie dat er
daarna een ander dagprogramma voor haar zou zijn als ze nog thuis zou wonen. Dus na
vele rusteloze nachten besloot ik het te proberen, in het bijzonder omdat mij verteld werd
dat ik er op ieder moment tijdens de overgangsperiode op terug zou kunnen komen.
Ik maakte de balans van pro’s en contra’s op. De pro’s waren de volgende: het was een
kleine voorziening met zes bedden per eenheid en vier eenheden per gebouw, waarvan
twee per etage; het was twee mijl van huis – een dikke plus; de staf bestond uit warme en
zorgzame mensen die er al jaren werkten; en een ander vijfentwintig jarig meisje met RS
zou Carla’s huisgenote worden. Al de contra’s hadden met het ‘moedergevoel’ te maken:
ik wilde haar niet laten gaan; ik was er niet klaar voor. Ik praatte erover met familie,
vrienden, Carla’s leraren, therapeuten en geestelijken. Ik moest het doen! Zo begon de
overgangsperiode. In mei en juni zou ik Carla na schooltijd naar het centrum brengen voor
kennismakingsbezoeken. Toen die bezoekjes gemakkelijker verliepen,volgde de eerste
overnachting. Ik bleef bij haar tot ze in slaap was gevallen en huilde de hele terugweg
naar huis en het grootste deel van die nacht. Ik was er alweer toen ze de volgende ochtend wakker werd. Ze leek een beetje in de war, maar gelukkig. Er volgden meer overnachtingen, maar het werd er niet makkelijker op – voor mij tenminste. Toen, in juli, verhuisde ze. Ik probeerde me het voor te stellen alsof ze op kamp ging. Ze bleef er slapen
van maandag t/m donderdagnacht, volgde het zomerprogramma van haar gewone school
en was iedere middag van twee tot zeven thuis. Op één augustus werd ze officieel toegelaten. Ik vond het verschrikkelijk. Ik hoorde mezelf praten op de toelatingsvergadering,
maar wat ik zei was niet wat ik voelde. Ik wist wat ik moest doen, maar dat was niet wat
ik wilde doen. Ik moest geloven dat dit het beste was voor Carla, maar het overtuigde me
niet. Ik voelde dat ik haar weg ging geven. Ik had nog nooit zo’n pijn ervaren, hoewel ik
toch ook een echtscheiding en het verlies van één van m’n ouders had meegemaakt. Maar
die gebeurtenissen kwamen zelfs niet in de buurt van de pijn die ik nu voelde. Ik lag de
hele nacht wakker. Ik huilde, huilde en huilde, een doos tissues vol. Als een zombie deed
ik de volgende ochtend mijn klusjes. Met Carla ging het goed, hoewel ik één van die ‘kwel
me niet’ – blikken van haar kreeg toen ik haar bezocht. Diezelfde dag was ik betrokken bij
een auto-ongeluk. Als ze zeggen dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, geloof ik dat. Ik
had om leiding gebeden en dit ongeluk was in zekere zin een antwoord op mijn twijfels.
Het deed me begrijpen dat, als ik ernstig gewond of dodelijk verongelukt zou zijn, Carla
op een plaats was met mensen die ze kende en die wisten hoe ze voor haar moesten zorgen. Voor het eerst in vier maanden had ik vrede met mijn beslissing. Ik had gerouwd om
mijn verlies, maar nu werd het tijd om Carla’s nieuwe leven te vieren. Als ik zou zeggen
dat alles nu rozengeur en maneschijn was, zou ik liegen. Het doet nog steeds pijn om haar
op zondagavond weg te brengen. Maar het is heerlijk haar de weekends mee naar huis te
nemen. We delen nu samen alleen maar ‘kwaliteitstijd’. 왗
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Ik begin van mijn nieuwe vrijheid te genieten. Voor het eerst in eenentwintig jaar kan ik
dingen doen, zoals afspraken maken zonder een oppas te hoeven regelen, of mijn dagelijks werk rond Carla te moeten doen. Ik bezoek haar dagelijks, ze vroegen of ik niet een
parttime baantje wilde omdat ik er zoveel tijd doorbracht. Zij verheugt zich in de voortdurende bedrijvigheid en aandacht. Het is echt enig om haar samen met Cheryl te zien, het
ander meisje met RS. Ze beginnen echt een band te krijgen samen. Maar ze houden er niet
van om chocoladekoekjes te delen! En kijk maar uit als er één meer aandacht krijgt dan de
ander! 왗
Wat is mijn advies aan ouders die in deze fase verkeren? Doe het! Doe het zo mogelijk als
je dochter nog gewoon op school zit. Het is makkelijker voor jou en voor haar. Laat haar
niet merken dat je van streek bent. Wees blij voor haar en haar nieuwe ‘onafhankelijkheid’. Wind je niet op over vrienden die beweren dat het net is alsof ze als studente op
kamers is gegaan. Zij zullen nooit de pijn kunnen begrijpen om een kind te laten gaan dat
nog zo afhankelijk van je is. Andere jongelui kunnen zelf kiezen voor een opleiding, en
ook nog de plaats waar. Zij kunnen je vertellen wat ze willen. In ons geval moeten wij alle
beslissingen nemen en hopen en bidden dat het de juiste zijn. Carla heeft nu een nieuwe
familie, en ik ook. Ik blijf denken dat, als ik de lotto zou winnen, haar weer met inwonende hulp in huis zou nemen. Maar zou Carla dat leuk vinden? En tenslotte dit: geef je zelf
een schouderklopje omdat je zo’n geweldige ouder bent. Je hebt alle prijzen voor de
beste ouders verdiend en nu is de tijd gekomen om van het leven te genieten. Laat anderen de dagelijkse verzorging voor hun rekening nemen. Ben er om haar lief te hebben, om
plezier met haar te maken, en om een oogje op haar te houden. Het is nergens beter dan
thuis, maar je dochter kan twee ‘thuizen’ hebben. Probeer haar nieuwe omgeving door de
ogen van je dochter te zien. Zij is blind voor situaties die jou minder prettig toeschijnen.
Is het niet beter dat juist jij belast bent met het zoeken naar een nieuw thuis en gezin
voor je dochter, dan te wachten tot het te laat is en oningewijden de beslissingen te laten
nemen? 왗
Onze ervaring bij het zoeken naar permanente plaatsing van Nina was een lijdensweg.
Onze maatschappelijk werker hielp ons helemaal niet bij het zoeken naar groepstehuizen.
Sterker, permanente plaatsing is zelfs nooit ter sprake geweest. Onze maatschappelijk werker wilde dat onderwerp in alle opzichten vermijden. Wij moesten al het speurwerk op
eigen houtje doen. We reisden een paar voorzieningen af en vonden de perfecte groepsverpleeginrichting voor Nina. En tot ons geluk was het slechts vijf huizenblokken bij ons
vandaan. We leverden ons aanvraagformulier in en wachtten vijf lange jaren tot ze een
plaats hadden. Gedurende de vijf jaar wachttijd, plaatsten we Nina in een pleeggezin toen
ze naar de kleuterschool ging. De pleegouders waren als een opa en oma die Nina nooit
gehad had. Na twee jaar voor Nina gezorgd te hebben, kon het echtpaar haar moeilijk
meer optillen. We moesten een ander tehuis voor haar zoeken. Helaas was dit in onze
provincie niet te vinden. Nina werd in een ander pleeggezin in een naburige provincie
geplaatst op tijdelijke basis. We waren daar niet erg blij mee, maar gelukkig duurde het
slechts anderhalf jaar. Later kon Nina naar een groepshuis verhuizen. Het is een perfecte
voorziening. Er wonen 32 kinderen en jong volwassenen. Nina was het eerste meisje met
RS dat daar kwam. De staf wachtte in spanning af en had alle beschikbare literatuur al
gelezen vóór Nina arriveerde. Toen Nina er een week was, belde de staf en vroeg ons te
komen kijken naar een ouder meisje dat er al elf jaar woonde. We zullen nooit vergeten
dat we de rusteloze en krampachtige handbewegingen van de 21 jarige vrouw onmiddellijk herkenden. Artsen hadden nooit begrepen wat er met deze jonge vrouw, die tot haar
tweede levensjaar een volkomen normale baby was, gebeurd kon zijn. Onze bezorgdheid
over de staf die niet zou weten hoe ze met een meisje met RS moest omgaan, verdween
op slag toen we ons allen realiseerden dat het tehuis de laatste elf jaar al een RS meisje
had verzorgd. Nina’s groepshuis is onderdeel van een grote non-profit organisatie die zich
bezig houdt met gehandicapte individuen op alle niveaus. Behalve dat ik Nina dagelijks
zie, heb ik persoonlijk haar kamer ingericht en doe ik haar was. 왗
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Nina’s houding veranderde enorm nadat ze naar het groepshuis verhuisde. Ze is tot rust
gekomen en schreeuwt nauwelijks meer. Wij hebben gemerkt dat ze, omgeven door
gelijken met vergelijkbare fysieke beperkingen als zij, niet zenuwachtig meer wordt als
iemand op haar afrent. Hoewel we Nina dagelijks zien, is ze erg gehecht geraakt aan
bepaalde stafleden en is ze zelfs een beetje jaloers als die met een ander kind praten.
Sindsdien kreeg Nina de bijnaam ‘prinses’. Voor ons gezin is het een perfekte oplossing.
Wij kunnen aandacht aan Nina besteden, maar hebben ook meer tijd voor onze andere
kinderen en ons huwelijk. Kortom we hebben tijd voor onszelf gekregen. 왗

Wat moeten we regelen bij uit-huis-plaatsing?

Het is aan ieder individueel gezin om al dan niet te beslissen voor uit-huis-plaatsing.
Aangezien Kristas geadopteerd is, is het in bepaalde opzichten gemakkelijker om te
zeggen dat wij voor haar, als de tijd rijp is, een bestemming buitenshuis zullen zoeken.
Wij zijn dat niet van plan, maar, aangezien we nog drie andere kinderen hebben met hun
eigen behoeften, kan er een moment komen dat we bij ons thuis niet langer meer voor
haar kunnen zorgen. Op dit moment lukt het ons nog de zorg voor haar op ons te nemen
en tevens deel te nemen aan de activiteiten van onze andere kinderen. Gezinnen moeten
keuzes maken die het beste passen bij hun eigen behoeften en bij de behoeften van hun
kind met RS. Soms zijn mensen emotioneel of financieel niet in staat voor hun dochter met
RS te zorgen. Het moet altijd een beslissing zijn die het beste bij het betreffende gezin
past. Ouders moeten zich niet schuldig voelen over hun beslissing en hoeven zich evenmin
te verontschuldigen of uitleg te geven. Ik denk dat we onszelf allemaal een schouderklopje zouden moeten geven, juist als ouder van een gehandicapt kind. 왗

Hoe komen we erachter of een woonvoorziening geschikt is?
Ook al krijgt u de mooiste verhalen te horen van officiële zijde, u moet nooit op de kwaliteit van
een woonvoorziening ‘vertrouwen’ zonder er op bezoek te zijn geweest en gesproken te hebben
met de staf. Het is de enige manier om erachter te komen. En waarschijnlijk zal het uw instinct
zijn, een intuïtief gevoel, dat aangeeft of het al dan niet een goede plaats is. Natuurlijk moet u
ook kritische vragen stellen zoals: is uw staf gediplomeerd? Heeft uw instelling een vergunning?
Hoe vaak wordt ze van overheidswege geinspecteerd? Kan ik uw laatste jaarverslag inzien?
Is het goed als mijn familie of mijn dochter’s mentor haar bezoeken en haar zo nu en dan mee
uitnemen? En, natuurlijk, de hamvraag: wat kost het en wat krijgen we daarvoor?

Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

How do we pay for residential care?

In Minnesota we are obligated to be financially responsible for Nina until she is 18 years
old. The state had a sliding pay scale. The more you make the more you pay. It also takes
in to consideration your family size. The fee is relatively small. For example, a family of
five making $40.000,- annually would pay $83 a month. When the child turns 18 she does
not move. The state then makes up the difference. 왗
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Whether she lives at home or away from home, those who care for her must be given adequate
support and respite in order to meet her many needs. Caregivers need regular time off and some holidays with out responsibility for the woman with RS. Caregivers should be provided with ample information about the woman with RS, and any or, adaptations that are necessary for her success. If she
lives from home the caregiver should be contacted regulary by family members, who will allways be
her foremost guardians en advocates.

What is guardianship?
Guardianship is a legally recognized relationship between a competent adult and an adult with a
disability (ward) who is incapable as determined by a court of law managing her affairs. In this
relationship, the guardian has the duty and right to act on her behalf to make decisions which affect
her, life and to promote and protect her well-being.

When is guardianship necessary?
According to law, guardianship for those with developmental disabilities ‘shall only be ordered to
the extent necessitated by the person’s actual mental and adaptive limitations.’ After she turns 18,
it is important to consider guardianship because of her unique needs. If she is capable of making
her own decisions, then no formal guardianship is required. If the family feels that she will need
guidance in making decisions or, she is incapable of making them, guardianship should be
considered. It is a very difficult decision, because her rights are taken away. However, the family
has to ask the very simple question, ‘If she cannot make decisions, who will?’ While you may trust
your local or state case manager, do you trust them enough to carry out this heavy responsibility?
When you consider the fact that there is a high turnover in this case management area and your
favorite social worker may leave, you may want provide that personal support yourself.

Who should the guardian be?
Parents can be guardians once the child turns 18. In fact, many parents carry out this role without
the formal legal guardianship by the simple fact that the person continues to live at home most
agencies respect the parents informal position as advocate (someone who assists the person without the legal authority to make decisions). It is only when someone or an agency refuses to
recognize the parent’s decision that things can get complicated. For example, your daughter may
need surgery and the hospital will only accept her signature for consent. The hospital attorneys
may simply refuse to accept her signature because they do not believe she can give ‘informed
consent’ so everyone is stuck in limbo. Legal guardianship can avoid this problem because the
parents can act on her behalf. While we usually speak about the parents acting in this role, any
sibling or relative can do so. Even good friends can serve as guardians.

Is the guardian responsible for the ward’s care?
Yes, the guardian is responsible. The courts or an appointed social service agency will/should check
on the person on a regular basis. This is not always done, however. If the case manager suspects
any abuse or neglect, he must report it. The guardian could lose custody. There are laws in place to
protect e person. However, the bureaucracy doesn’t always keep up. Therefore, it is essential for
families to recommend people they trust.

Is the guardian financially responsible for the cost of the ward’s care?
No. Generally, the guardian does not assume financial liability for his charge. Therefore, it is
essential that you set up a trust or other account so there will always be funds available for your
daughter. The guardian is not legally responsible for any debts incurred by the person. However,
if the guardian incurs the debts, he or she is responsible. If the person charges a TV on a credit
card, the guardian does not have to pay. If the guardian charges a TV for the person, then the
guardian must pay. Without this safeguard, few people would take on guardianship. They would
be sued for things the person did.
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How do we go about establishing guardianship?
Depending on your state, the process can be easy or extremely difficult. The first thing you must
do is consult an experienced attorney. Find someone who does guardianships on a regular basis.
The attorney will file a motion with the local court. The court will appoint an attorney who will act
on behalf of your daughter. Generally, the court will send an investigator to meet with you. In
some states, the local or state agency will also conduct an investigation. Everyone goes to court on
the appointed day, at which time the judge will review the reports and ask questions. Again, it
depends on the state, but many of these guardianship hearings are held in smaller courts or, even
in the personal chambers of the judge.

Are there different types of guardianship?
The types of guardianship which should be considered are:

-

Full – All rights are taken away and given to the guardian.
Limited – no rights are taken away – however, the courts may give certain
responsibilities to the guardian, i.e., sign contracts, handle finances make housing decisions,
etc. Approximately 30 states recognize limited guardianship.
Co-guardians and back-ups. It is always a good idea to obtain a co-guardian or a back-up.
For instance, the court may appoint the mother as the primary guardian. The father would be
appointed as the co-guardian to act with the mother or as a back up if anything happened to
the mother, such as illness or death. Many states permit the guardianship papers to include
successor guardians. In a situation where an elderly mother is the guardian and she has to go
into a nursing home, the court could approve the siblings as successor guardians at the same
time they approve the mother’s guardianship. In this way, minute the mother goes into a
nursing home or dies, the siblings have legal authority to take over.

How can we make sure she is cared for if we die?
Guardianship is important, but it does not replace a good, well-written life plan and letter of
intent. Parents need to put in writing what they would like for the future. This document, which is
not legall binding is called a letter of intent. It gives caregivers in insight how your daughter
should provided for in the future. Unlike a detached analytical report written by a case worker, the
letter of intent is a warm personal document which gives information on how to provide the best
possible care. This letter of intent combined with a life plan or strategy for providing guardians,
advocates, housing, etc. will be the difference between basic care in an institutional setting and a
warm, loving lifestyle. Comprehensive planning will assure that adequate funds will be in place if
you die first.

Who can handle these matters?
The team should include an estate planner, an attorney and a CPA. Look for an estate planning
team that is experienced with special needs families. They should have a good working knowledge
of government benefit programs and the service delivery system for the disabled from birth to
death. The team must take the necessary time and feel comfortable working with special needs
families.The National Institute on Life Planning, dedicated to serving the needs of disabled persons, recommends the following approach to developing a Life Plan:

-

Decide what you and your loved one wants – the person with the disability is
the key member in the decision making process. It is her life. Look at all areas –
housing employment, medical care, etc.
Put your desires in writing. Prepare a Letter of Intent which will let future care
providers know what tou want for the future
Decide on an Advocate or Guardian – someone who will look after, fight for and be a friend.
Determine the cost of your Life Plan and find the resources.
Do the necessary legal work which might include Last Wills and Testaments,
Special Needs Trusts, Durable Powers of Attorney, etc. – Consult a qualified attorney for this
specialized work.
Develop a good record keeping system to keep all of your materials in one place.
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When there is an emergency (like your death or nursing care), people need to find this information quickly. Let others know where you keep your records.
Review and update your Life Plan at least once a year. Keep it current.

I have made a plan in my will for money to be set aside for Amy’s extras. Leaving money
to Amy directly will upset her SSI. I do not want her sister or brother to feel that they are
responsible for her but they will look after her and continue to be her advocate. 왗
One way to provide for the long-term needs of our kids without putting their SSI resources
at risk is to establish a ‘special needs trust.’ Any assets of the child and any gifts or
bequests they might receive need to be redirected into the trust, which then ‘owns’ them
instead of the child. The trustees of the trust make the decisions about how and when to
spend any of the money, but it does not get in the way of any of the governmental
services the child is entitled to. Trust money can be used for clothing, outings, vacations,
etc. at the discretion of the trustee(s). The trust will get its own tax ID number, and will
have to file a separate return with the IRS each year. This is a fairly specialized type of
trust and you might want to seek out someone who has specific knowledge about special
needs trusts to guide you in setting one up. One potential hazard is inheritances that the
benefactor leaves to the child rather than the trust. The planner we worked with calls
this the ‘rogue grandmother’ problem. We have had one drawn up for Naomi, but I just
learned this morning that it’s income is taxed at a pretty steep rate so we are now
working on a strategy to deal with that. Because the trusts are set up to dovetail with the
federal SSI regulations, There is not a whole lot of variation from state to state. 왗
First we talked to as many people as we could. Not surprisingly most other parent’s hadn’t
made any provision. We talked to three separate lawyers and two Trust companies before
settling on the Public Trustee. We were looking for stability with similar families, and also,
secondary consideration, their fee structure for on-going administration. Some have an
hourly rate, and some take a percentage for every year. We purchased a second house and
rented it out so that the rent helped pay off the mortgage. We had mortgage repayment
insurance so that if we died prematurely Rebecca would have had steady income. This kept
us poor! You could probably get the same effect from some good life insurance but there
were tax benefits for us to buy a house, and also we rather hoped that it would provide
some retirement income. We wrote into our wills our desired standard of care, heaters, tv
in her room, holiday every year, most comprehensive medical insurance, nice haircuts,
trendy clothes, maintain activities. We would also prefer she lived in our family home with
caregivers, preferably a family if she was younger, or with able-bodied roommates if she
was older. We left all our assets to a discretionary trust to be created on our deaths.
Because it was ‘discretionary’ it did not affect any social security benefits Rebecca’s would
have been entitled to, because it did not belong to her and she could not depend on any
regular income from it. The trust was to be administered by the Public Trustee which is an
organization that manages people’s estates and they would pay all her bills, in return for
an hourly rate. They have a number of clients with disabilities. 왗
Our objectives were:
Financial independence for Rebecca
Good life-style (not hand to mouth on social security) with all the niceties of life
Experienced advocate to oversee her care and provide a ‘parental’ figure for her
Experienced administrators to do all the bill paying etc. so that family were
not burdened by it
Ongoing life in the communit – same one she grew up in, familiar house
Ongoing family involvement, without them being required to spend hours
on administration
Power over Rebecca spread over three different groups – the family is not
able to conserve her estate in anticipation that they would inherit more

-
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Supplementary Security income
Als uw dochter achttien jaar wordt, komt ze automatisch in aanmerking voor SSI. Er zijn geen
financiële voorwaarden en het inkomen van de ouders wordt niet mee gerekend. Ze kan zich
waarschijnlijk kwalificeren voor de hoogste uitkering. Het is het beste enige tijd voordat ze achttien wordt een aanvraag in te dienen, zodat haar uitkering niet met terugwerkende kracht
behoeft te worden geïnd. Als u geen aanvraag indient krijgt zij ook geen uitkering. De uitkering is
bedoeld voor huivesting, voeding, kleding, recreatie en andere behoeften. De SSI hanteert een
bepaalde formule om de hoogte van haar uitkering vast te stellen. Als zij thuis blijft wonen, moet
u een bedrag voor door haar verschuldigde huur opvoeren, om voor een hogere uitkering in aanmerking te komen. Als ze buitenshuis woont, wordt haar SSI-cheque gestuurd naar haar verblijfsadres ter betaling van haar kosten. U moet rekenen op een wachttijd van een half jaar die de
bureaucratie nodig heeft om al het papierwerk te verrichten. Reken in ieder geval maar op
betalingen met terugwerkende kracht.

Jocelyn kocht onlangs haar eerste aangepaste bestelwagen. Ze kan die betalen met het SSI
geld waarvoor zij vanaf haar achttiende in aanmerking komt. Zij en haar vrienden hebben
nu dus vervoer, zodat ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Hopelijk is haar bestelwagen afbetaald tegen de tijd dat ze zich zorgen moet gaan maken over het betalen voor
huisvesting! 왗

Wat kan ze in de maatschappij gaan doen?

Community Supported Living Arrangements (CSLA) regelt dagbestedingprogramma’s voor
na de schoolperiode vanaf het eenentwintigste levensjaar ongeveer. Dat kan een sociale
werkplaats zijn, of welke andere voorziening in dit verband dan ook. Lynn nam een aantal
jaren aan zo’n dagprogramma deel, maar niemand had mij verteld dat ik ook zelf het
daaraan verbonden budget zou kunnen krijgen voor een eigen programma dat ik voor
haar zou kunnen opzetten. In wezen gaat het om een financiële bijdrage die bestemd is
voor haar opleiding c.q. dagbesteding. Aldus wist ik het voor elkaar te boksen dat ik het
geld kreeg (op declaratiebasis) en regel ik zelf haar dagprogramma. Daarvoor heb ik mensen in dienst genomen voor vijf dagen per week, zes uur per dag á tien euro per uur, die
geheel bekostigd kunnen worden uit het jaarlijks aan haar toegekende bedrag. Op deze
manier bereiken we dat ze doet wat ze kan en wordt het geld niet, zoals bij een dagcentrum, besteed aan zaken die, naar mijn ervaring, niet aan Lynn’s behoeften tegemoet
komen. In het begin was het een harde dobber om een afwisselend dagprogramma voor
haar te bedenken, maar nu, drie jaar later, loopt alles heel gladjes. Hulp vinden is evenmin
een probleem. Kortom, het blijkt een goed alternatief te zijn voor wat er aan werkplaatsen voor volwassenen c.q. dagcentra beschikbaar is. 왗
Er is geld beschikbaar voor programma’s voor uw dochter vanaf haar eenentwintigste.
Alles wat u daarvoor hoeft te doen, is een programmavoorstel indienen. In werkplaatsvoorzieningen zijn er mensen die een dergelijk plan voor u kunnen opstellen (maar pas op
voor een kostencalculatie die in de buurt komt van haar totale jaartoelage, en eerlijk
gezegd kunt u het makkelijk zelf doen). 왗
Jocelyn (en Meloney) brengen vier dagen per week de post rond in twee kantoren op een
zelfde verdieping. Zij gaan naar kantoor, pakken de sleutel van de postbus, gaan naar
beneden naar de postkamer en brengen de post naar boven. 왗
Ze sorteren de post en bezorgen deze bij individuele medewerkers of bij de centrale
balies. Op één van beide kantoren probeert men ook andere karweitjes voor hen te
vinden. Ik vroeg Mel mij te waarschuwen als en wanneer zij vindt dat Joce en zij meer
werk aan zouden kunnen, want dan kan ik daarover contact opnemen met enkele. 왘
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andere kantoren in het gebouw. Het is onbetaald vrijwilligerswerk wat ze doen, maar op
één kantoor heeft men daar problemen mee en wordt naar één of andere vorm van
betaling gezocht. Mel en Jocelyn genieten volop van deze ervaring en voelen zich erg
welkom en gewaardeerd. Een andere baan waarmee ik bezig ben voor Joce, is werken met
moeilijk opvoedbare kinderen in de tienerleeftijd, in een alternatieve schoolomgeving.
Deze kinderen zijn ‘lastposten’ op een gewone school, en zijn daarom in een andere
omgeving geplaatst om vaardigheden te leren ontwikkelen die zij nodig hebben voor
hun latere leven. Hopelijk kan ze in één van de projecten een middag in de week met hen
‘werken’. Zij zou dat kunnen doen door hen de kans te geven te bedenken hoe ze haar
zouden kunnen helpen, waardoor ze ook zichzelf helpen. Vaardigheden om problemen
op te lossen, een positieve levenshouding, mededogen en begrip. Ik denk dat dit zaken
zijn die ze hen met succes zou kunnen bijbrengen. Jocelyn ondervindt dit nu al een beetje,
ontmoet er nieuwe mensen, maakt meer vrienden en heeft er inmiddels al een paar die
in principe geïnteresseerd zouden kunnen zijn om in deze behoefte te voorzien.
Haar zorgverlener assisteert haar in de klas en bespreekt het lesmateriaal met haar.
Ook wil zij haar meenemen naar een therapiegroep in de plaatselijke revalidatiekliniek
om een aantal malen per week wat lichaamsbeweging te krijgen en naar een aantal
andere projecten die we in de buurt hebben opgezet. 왗

De schrijver bedankt Richard Fee voor de ideeën en voor de informatie
die zijn gebruikt om dit hoofdstuk samen te stellen.
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Toelichting
Sommige delen van dit boek zijn niet vertaald. Daarvoor kunnen twee redenen zijn; het tekstgedeelte is
achterhaald of de behandelde onderwerpen zijn alleen op de situatie in Verenigde Staten van toepassing.
Omdat de auteur hechte aan een integrale weergave van dit boek zijn die stukken wel geplaatst maar
niet vertaald.Daar waar nodig wordt elk stuk onvertaalde tekst aan het eind van elk hoofdstuk voorzien
van een korte schets van de actuele situatie in Nederland en België.
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Hoofdstuk 20

Lachen – het beste medicijn
Het leven is geen pretje – maar kun je je voorstellen te moeten leven zonder lachen?
Leonid Sukhorukov

Zeven redenen waarom ik van mijn dochter hou:
Reden 7
Ze past nog steeds op mijn schoot.
Reden 6
Ze houdt van dutjes doen op mijn schoot.
Reden 5
Alle glimlachen die we in de kerk krijgen.
Reden 4
Ze lacht om mijn grappen.
Reden 3
De geweldige parkeerplaatsen bij het winkelcentrum wanneer we
haar meenemen met boodschappen doen en de invaliden
kaart gebruiken.
Reden 2
Wanneer we met haar naar een pretpark gaan kunnen we langs
de rij lopen en de rit verscheidene malen achterelkaar maken.
Reden 1
De liefde en beminnelijkheid die zij in mijn leven brengt.
Mike Juhasz
Het leven is te serieus om al te serieus genomen te worden. Op sommige dagen, als we niet zouden lachen, zouden we zeker huilen. Een beetje lachen elke dag hebben we nodig om gezond te
blijven.
We zijn allemaal hoofdrolspelers in de melodramatische serie Rett syndroom. We kunnen ons volledig identificeren met afleveringen als Dagen uit ons Leven, Een Andere Wereld, Al Mijn Kinderen
en Zoals de Wereld Draait (As the World Turns). De meesten van ons zouden onze eigen afleveringen kunnen schrijven voor het Ziekenhuis en waarschijnlijk een Emmy Award winnen voor het
Beste Drama. Onze meisjes zijn Jong en Rusteloos (the Young and the Restless) en we wensen
allemaal Moedig en Mooi (the Bold and the Beautiful) te zijn. Er zijn dagen waarop we allemaal
wensen dat we konden weglopen om onze nieuwe show De Vermoeiden en Geïrriteerden te starten. Kun je de oproep voor de rolbezetting nu al horen? Acteurs gevraagd. Waar gebeurd drama.
Moet beschikbaar zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, jaren achtereen. Moet in staat zijn
medisch en speciaal onderwijs vakjargon te spreken. Heeft het geduld van Job, de wijsheid van
Ghandi, en het gevoel voor humor van Jerry Seinfeld nodig. Moet een videorecorder kunnen
repareren en bereid zijn op korte termijn te onderhandelen met een geschifte buschauffeur.
Handig om aandelen te hebben in Scott Papieren Handdoeken firma. Moet in staat zijn alles te
kunnen doen en tegelijk het themalied van Barney te zingen. Moet in staat zijn over obstipatie
te discussiëren, telkens weer. Geen verzekering. Geen vrije tijd. Egocentrische acteurs hoeven niet
te solliciteren.
En de reclamespot? Kom, word lid van onze Vermoeide en Doorgedraaide familie. Zullen zij zich
gewonnen geven voordat zij zullen bezwijken? Zal zij muziek therapie krijgen in het individueel
leerplan? Kijk naar de volgende opwindende aflevering van de Rett Ratten thuis... In het werkelijke leven, raken we uiteindelijk gewend aan mensen die vragen,
‘Wat voor syndroom?’ direct nadat we zeggen, ‘Rett syndroom.’ Neem een typische dag in het
park. De gebruikelijke conversatie zou op deze wijze kunnen gaan:
V: ‘Rett syndroom. Is dat niet wat je krijgt van teveel aspirine slikken?’
A: ‘Nee, u denkt aan het Reye syndroom. Bij RS, krijgen de ouders niet genoeg aspirine.’
V: ‘U bedoelt zeker Tourette syndroom?’
A: ‘Nee, zij hebben twee retts, en wij een.’
V: ‘Zo wat is het verschil tussen Rett en Tourette?’
A: ‘Tourette patiënten vloeken veel. Bij RS vloeken de ouders veel.’
V: ‘Rhett syndroom, is dat vernoemd naar Rhett Butler?’
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A: ‘Nee, Rhett syndroom krijg je als je teveel naar herhalingen van ‘Gejaagd door de wind’ kijkt.
V: ‘Wat MANKEERT haar?’
A: ‘Ze stelde teveel vragen.’

Alyssa’s broer is bijna drie jaar oud. Tommy heeft echt in de gaten dat Alyssa zelf niet kan
eten of lopen en wil altijd weten ‘waarom’. Ik was gewend te zeggen dat Alyssa’s armen
niet werkten zoals de jouwe, of dat ze niet zoveel spieren heeft om te lopen zoals jij.
Nu, zoals elke goede twee jarige, wilde hij nog steeds weten ‘waarom?’ Tijdens lunch keek
hij naar mij terwijl ik Alyssa aan het voeren was en zei, ‘Mammie, ALyssa kan zich zelf niet
voeren omdat zij ‘Rett Assepoester’ (CINDErella klinkt als SYNDrome) heeft.’ Natuurlijk
lachten we allemaal, maar het mooiste was de blik die Alyssa gaf aan Tommy. Haar ogen
zeiden, ‘Ik heb WAT?’. 왗

Elke dag worden wij geconfronteerd met zijdelingse blikken en directe starende blikken.
Ouders zijn op de proppen gekomen met fantastisch creatief gevatte antwoorden voor
ongevoelige mensen.

We brachten met z’n zessen een bezoek aan de dierentuin. Molly moet toen ongeveer
12 of 13 zijn geweest en omdat er veel gewandeld zou worden hadden we haar in haar
MacLaren wandelwagen gedaan (mijn onwetenschappelijke ervaring is dat je significant
meer starende blikken krijgt wanneer je dochter in iets rijdt dan wanneer zij loopt). Hoe
dan ook, plotseling merk ik dat er een monorail boven ons rijdt met ongeveer twintig
mensen erin die naar ons staren, aangapen en uitlachen. Mijn eerste instinctieve reactie
was om erg kwaad te worden. Toen realiseerde ik me dat zij allemaal aan het kijken
waren naar mijn man en tiener zoon, die indrukwekkende aap imitaties te beste gaven –
ik denk dat we allemaal dieren kunnen worden in de dierentuin, als we dit willen. 왗
Je kent die dagen waarop je je afvraagt wat en waarom dit jouw dochter is overkomen.
Humor helpt! Ik vertelde een vriend over deze dagen en hij vertelde mij dit verhaal over
zijn neef die lichamelijk en geestelijk gehandicapt was. Zijn neef houdt van ijsjes en zij
namen hem naar mee naar de plaatselijke ijssalon, en het staren begon. Geen probleem
met de starende blikken, zei hij, maar toen kwam een opmerking van een volwassen man.
‘Wat is hem overkomen?’ Rond kijkend naar al die ijsjes etende mensen antwoordde onze
vriend: ‘Weet je het was verdraaid iets. Besmet ijsje!’. Al die lui lieten hun lepels vallen.
Ze hadden geen commentaar meer! 왗

Soms snappen mensen het echt niet.

De telefoon ging op een avond tijdens het diner, en ik had het moeten weten dat het een
telefonische enquête was. Ik was overrompeld toen de stem aan de andere kant mijn
dochter te spreken vroeg op een ietwat autoritaire toon. Ik vroeg wie belde en hij noemde
de naam van een of andere bank. Ik grijnsde met alle tanden bloot om het antwoord dat
we aan alle telefonische enquêteurs zouden geven, ‘Ze kan niet praten.’ Er was een lange
stilte terwijl ik mezelf op mijn rug klopte voor het ultieme gevatte antwoord. Toen zei de
stem met overtuiging, ‘Mevrouw, bent u boven de 18?’ 왗

Kinderen blijven kinderen, en zij kunnen met de raarste dingen aankomen. Zoals de kinderen die
een vijf cent stikker op hun zusters hoofd plakten tijdens een rommel verkoop toen zij vervelend
was, of de vier jarige Jonathan, die met veel gejubel op Kerstochtend aankondigde dat het met
zijn zuster in orde zou komen. Hij had net ontdekt dat ze alleen nieuwe batterijen nodig had.
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Of het kind dat zijn nieuwe vrienden vertelde dat zijn zuster eigenlijk een grote baby was en zijn
maten met verbazing kwamen aanlopen om de nieuwe buurtreus te bekijken. Een ouder vertelde
het verhaal over zijn dochter, Ashley, die staand op de stoep zijwaarts heen en weer aan het
schommelen was met wringende handen en heel hard ademend. Een nieuw kind in de buurt kwam
aanlopen en na haar zorgvuldig vanuit alle hoeken te hebben bestudeerd, zei hij, ‘Is ze
Amerikaanse?’
Wanneer mensen realiseren dat onze meisjes meer op hen lijken dan van ze verschillen, zijn ze in
staat meer van onze dochters te genieten.

Laurens klasgenoten schaarden zich rondom haar om naar haar communicatie apparaat te
kijken en natuurlijk om uit te vinden of het de meest belangrijke vier letter woorden van
hun vocabulaire kon uitdrukken. Ik was opgetogen toen dit kon, omdat het Lauren was
die er op bleef drukken. Een leerling vroeg zelfs of ze van plan was naar de middelbare
school te gaan. Een reactie die totaal niet te vergelijken is met die ze krijgt wanneer ze
geassocieerd wordt met haar speciaal onderwijs klas! 왗
Molly had het geluk om volledig te worden opgenomen in onze middelbare school.
Een belangrijk deel van de energie van de speciaal onderwijsstaf werd gebruikt om de
reguliere onderwijsstaf en leerlingen te ondersteunen opdat Molly zo onafhankelijk
mogelijk kon functioneren op school. Toen ze in de achste groep zat was er op een
vrijdagnacht een logeerpartij op school bestaande uit een rolschaatsfeest op de baan,
een film op school, het slapen zelf, en donuts bij het ontbijt voor ongeveer 150 leerlingen.
Mijn plan was om rond tien uur ‘s avonds op school te komen om Molly te helpen
bedklaar te maken (we waren in staat dit klaar te spelen met alleen maar reguliere staf
en vrijwillige ouders). Toen ik Molly en twee van haar vrienden tegenkwam, waren zij net
teruggekomen van de rolschaatsbaan. Het eerste wat ik opmerkte was dat Molly’s lippen
blauw waren – iets meer blauw dan het zou zijn bij een toeval, en het eerste wat ik zelf
dacht was dat ze een bepaald soort toeval moest hebben gehad of juist had. Haar vriendin, Jessica, moest zich gerealiseerd hebben dat ik om iets bezorgd was en opperde: ‘Molly
vond de blauwe suikerspin erg lekker.’ 왗

We hebben allemaal onze pijnlijke momenten gehad...

Becky leek altijd dorstig te zijn zodat ik haar constant een beker voor hield om te drinken.
We startten een programma om haar te leren zuigen met een rietje en na anderhalf jaar
had ze het geleerd! Ik zal deze dag nooit vergeten! De secretaresse van de school belde
me en vertelde me dat ze juist met de schoolluidspreker over het gehele schoolterrein een
aankondiging had gedaan, ‘Becky Sue kan zuigen!’ 왗
Op een dag tijdens haar programma had Mary een heel goed uitziende mannelijke kracht
die haar met de lunch hielp. Enfin, hij voelde aan dat zij genoeg had gegeten en begon op
te ruimen. Mary drukte op de honger knop, zodat hij haar meer eten begon te geven.
Iedere keer dat hij dacht dat ze vol zou zijn, raakte ze weer de knop. Na vijf keer, zei hij,
‘genoeg’ en ging weer opruimen. Mary raakte de drank knop en hij begon haar meer
drinken te geven. Het duurde een tijdje voordat hij door had dat zij juist probeerde zijn
aandacht voor haar vast te houden. Ik was toevallig die dag daar om haar bespreking bij
te wonen toen hij mij vertelde over de lunch. Ik vertelde hem dat Mary niet gevoelloos is,
ze kent een knappe man wanneer ze er een ziet. Deze meisjes zijn GEWELDIG! 왗
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Dit is het waar gebeurd verhaal over Becky Sue en een acht weken oud poesje. Becky Sue
is aan het leren zelf te eten en dit kan een erg vieze toestand opleveren! Wanneer ze aan
het eten is zit een van de poesjes het liefst onder haar stoel en grijpt alles wat op zijn weg
komt. Ondertussen is het voor Becky ook medicatie tijd. Omdat hij op een morgen niet
onder haar stoel was tijdens het ontbijt ging ik naar hem zoeken. Ik vond hem liggend
onder de tafel op zijn zij, trillend, glazige ogen en niet in staat zijn kop op te richten.
Ik pakte hem op en hij was slap. Zijn ademhaling was extreem langzaam en hij reageerde
niet. Ik doorzocht het huis om uit te vinden wat hem was overkomen maar vond niets.
We verpleegden hem de hele dag, hem vasthoudend met zijn kleine pootjes hangend over
mijn arm en zijn kop geborgen in de palm van mijn hand. We gaven hem water met een
oogdruppelaar. Op een gegeven moment wist ik dat zijn lichaamsfuncties weer werkten
omdat mijn shirt warm en nat werd! Maar we snapten nog steeds niet wat hem was overkomen. Toen ik voor het avondeten Becky in haar stoel deed zag ik iets op de vloer.
Daar lag ongeveer een kwart van een 200 mg tablet Tegretol onder haar stoel. Het was
duidelijk dat er op gekauwd was door hele kleine tandjes! Toen begon het ons te dagen!
Becky Sue moet die pil hebben uitgespuugd tijdens het diner de avond ervoor en dit
kleine poesje moet erop gekauwd hebben! Tegen de avond was hij weer de oude. 왗
We waren in de kerk en het was mijn beurt voor de kindernevendienst, zodat mijn man op
Lisa paste. Hij kwam mij ophalen zeggende dat er iets mis was met Lisa; ze was blauw
geworden. Ik ging naar buiten en vond haar blauwgrijs rond haar mond en haar vingers
tot haar handen. Dit beangstigde me erg omdat haar nagels blauw werden wanneer zij
haar adem inhield, maar dit was het blauwst dat ik haar gezien had. Er was een verpleegster aanwezig en zij was ook bezorgd, zodat we ons samen met Lisa naar de eerste hulp
spoedden. Zij onderzochten alles en konden niets ongewoons vinden. Dit begon erg raar
te worden – alles normaal, terwijl Lisa daar zat te lachen. Toen werd het me duidelijk wat
het probleem was! Lisa droeg een nieuwe jurk die ik voor haar gemaakt had. Het was een
erg mooie blauwgrijze met roze bloemen. Ze had met haar handen er aan gewreven en
toen aan haar mond. Ik vertelde de eerste hulpmensen wat ik dacht dat het was, maar zij
geloofden me pas toen ze een washand pakten en het blauw eraf kwam! Ik voelde me
niet al te stom omdat zij hen ook had gefopt. 왗
Ashley heeft veel overgegeven toen zij jong was. Desondanks weerhield dit onze familie er
niet van om regelmatig restaurants te bezoeken. Op een dag besloot Ashley, terwijl wij
een van de plaatselijke cafetaria’s verlieten, dat ze teveel had gegeten en begon over te
geven boven een bloembed. Een aantrekkelijk paar passeerde ons op weg naar binnen en
observeerde wat er gaande was. Juist op het moment dat zij passeerden, zei Cliff, ‘Eet de
broccoli niet.’ Zelfs na al die jaren, wanneer we naar dit cafetaria gaan vergeet Cliff nooit
om commentaar te geven op hoe goed de bloemen wel groeien. 왗
Een paar dagen geleden gingen we naar Bri’s school voor haar verjaardagspartij, ze was
daar in het zwembad. Haar zuster, Erica en ik hurkten neer en spetterden naar haar van
alle kanten. Ik had Erica’s jurk vast, en voordat ik wist wat er gebeurde werd de jurk slap
en hoorde ik een plons – daar gaat Erica! Mijn onmiddellijke reactie was, natuurlijk, om
haar achterna te springen, en dat deed ik! Voor alles achter de rug was, hadden we twee
leraren en drie assistenten in een zwembad om te proberen een tweejarige te redden die,
tussen twee haakjes, kan zwemmen en drijven. Ik stikte zo wat tot mijn dochters grootste
pret. 왗
Ashley was gewend met haar handen deze kleine handeling te doen wanneer ze achter
iemands rug kwam staan, het was een soort kleine massage. Op een dag toen we weg wilden gaan uit een restaurant en in de rij moesten wachten om te betalen, stonden Ashley
en ik achter een tamelijk lange goed uitziende man en voordat ik haar kon stoppen,
begon Ashley haar kleine massage. Daar deze man nogal lang was reikten haar kleine
vingers maar tot zijn billen. 왘
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Ik stond erbij en ik keek er naar zonder in staat te zijn haar te stoppen. Kort erop draaide
de man om met opgetrokken wenkbrauwen, en ik zei alleen maar, ‘Zij deed het,’ wijzend
naar Ashley. 왗
Eens in het winkelcentrum, waren mijn man en ik aan het wandelen met Amanda. Mijn
man dronk een blikje cola. Toen we de hoek om gingen liet Amanda een enorme, nogal
luid klinkende boer. Een jong tiener meisje wierp mijn man een vuile blik toe. We lachten
en zij liep vol afkeer weg. 왗
Kort nadat we gehoord hadden dat Asley Rett syndroom had en kennis hadden genomen
van de grimmige voorspellingen, waren Ashley, haar grootmoeder Kathryn en ik in het
ziekenhuis. Ashley had net een serie testen en onderzoeken ondergaan. Voordat we het
gebouw wilden verlaten nam ik Ashley mee naar de wc. Toen we naar buiten kwamen en
we begonnen te lopen, ontdekten we plotseling dat Ashley niet meer kon lopen. Kathryn
en ik waren verbaasd en gealarmeerd, omdat Ashley geen stap wilde verzetten, en weigerde te lopen. Uiteindelijk na een paar tellen, aarzelde Kathryn het onuitspreekbare te
opperen, ‘Zou dit misschien het verlies van de mogelijkheid tot lopen zijn waarover we
gelezen hebben?’ Na een moment dit idee te hebben overwogen was mijn commentaar
dat dit onmogelijk zo plotseling kon gebeuren, omdat ze net nog een tel geleden had
gelopen. Ik begon vlug haar benen te inspecteren door haar jurk omhoog te doen. Kort
erop ontdekte ik toen ik aan haar kanten onderbroek trok, waarmee ik haar luier bedekte, dat ik per ongeluk haar beide benen door één pijp had gedaan. We realiseerden ons
toen snel de oorzaak van Ashley’s onvermogen om te lopen, en lagen dubbel van het
lachen. 왗
We gingen vorige winter met de grootouders naar Branson, Missouri om een weekend in
Silver Dollar City te genieten van de omgeving. Onnodig te zeggen dat het erg koud was.
De meeste dagen kleedden we ons in minstens drie lagen kleren omdat de temperatuur
niet boven het vriespunt uitkwam. Het enige wat je van Anca kon zien was af en toe haar
gezicht. Alles was goed gegaan, en we hadden een hele fijne tijd, tot de laatste dag. De
temperatuur buiten was een kille min negen graden. We waren Pappa’s tweedeurs pick-up
aan het laden voor het vertrek. De bagage werd in de laadbak van de wagen gedaan en
we waren ongeveer net klaar om het dekzeil erover te binden. Mama was in het appartement aan het checken of we niets hadden vergeten. Anca en Judy gingen op weg naar de
auto nadat deze gestart was en een beetje was opgewarmd. Barbie, ijverig als ze was,
deed ieders tassen en jassen in de wagen. Judy ging de wagen uit, het was oké om Anca
alleen te laten, er was altijd iemand bij de wagen – ja echt! Anca was bezig met haar
gebruikelijke ‘slaan’ op alles wat een geluid kon maken. Wel, Anca leunde tegen de rug
van de stoel en terwijl ze op dingen sloeg, raakte ze de automatische vergrendeling, iedereen buiten sluitend! De sleutels waren in de starter om de wagen warm te houden – de
andere set sleutels zat in een tas op de voorste stoel. Papa zei, ‘kun je haar weer op de
deur laten slaan?’ – ja echt! En dat alles zondagochtend vroeg. Na enige manoeuvres met
een metalen kleerhanger, bonzen op appartementsdeuren, en het roepen van de beveiliging, kwam uiteindelijk een sleutelmaker ons redden. In de tussentijd was Anca geheel op
haar gemak duimzuigend op de achterbank aan het luieren en had het prima naar haar
zin. Dit voorjaar zei Papa tegen Anca, ‘Ik heb iets speciaal voor jou’ – hij trok zijn portefeuille uit zijn achterbroekzak, maakte het open en haalde er een reservesleutel uit. 왗
Ik nam Mary naar het rolstoeltoilet en duwde haar wandelwagen naar binnen. Net toen ik
bezig was haar klaar te maken om haar op het toilet te zetten kreeg ze een toeval waardoor ze met haar hoofd in de ruimte ernaast viel die bezet was door een arme onbekende
vrouw die hysterisch werd. Ik probeerde haar gerust te stellen met te zeggen dat Mary uit
haar toeval zou komen. Ik probeerde mijn lachen te onderdrukken terwijl ik mij voorstelde
hoe deze vrouw met een angstig gezicht probeerde een toilet te gebruiken met aan haar
voeten een hoofd met weg rollende ogen. Als we niet lachen om dergelijke momenten,
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Hoofdstuk 21

Parels van wijsheid
Er zijn twee manieren om je leven te beleven. Eén is alsof er geen wonder bestaat.
De andere is alsof alles een wonder is.
Greg Anderson

Sneeuwvlokken zijn de teerste dingen uit de natuur.
Maar let eens op wat ze teweegbrengen als ze samenklonteren.

Ik zag eens een man die in het laatste stadium van kanker was. Hij werd geïnterviewd voor de
televisie. De interviewer vroeg hem of hij zich wel eens gekrenkt voelde over het feit dat hij zijn
vier jaar oude zoon niet zou zien opgroeien. ‘Nee’ zei hij, ‘er kunnen ergere dingen gebeuren,
zoals het hebben van een achterlijk kind’.
Mijn persoonlijke ervaring is dat er ook ergere dingen zijn dan het hebben van een kind met het
Rett syndroom. Met ieder kind krijgen we een pak met vreugde en een pak met pijn. Angie’s pak
met pijn is groter dan de meeste zijn, maar haar pak met vreugde is met bijzonder hoog gekwalificeerde inhoud gevuld. Ik wilde dat je haar kon zien lachen. Als ze lacht twinkelen haar ogen zo
intens dat ik denk dat haar zieltje er haast uitspringt. Heb je wel eens een baby zien lachen?
Maakt dat je ook niet gelukkig? Nu, zo lacht Angie. Ze maakt me gelukkig. Ze is een kind dat dit
jaar een eerstejaars studente zou kunnen zijn, zich dik makend over wiskunde en jongens. In
plaats daarvan houdt ze ervan stevig vastgehouden te worden op mijn schoot en plotseling achterover te duiken op de wijs van slaap-kindje-slaap; ze vindt het fijn als ik haar hand voor mijn mond
houd en ik haar zachte, haast ongerepte vingertoppen kus, terwijl zij gespannen toekijkt en een
moment ophoudt met steeds haar handjes te wringen. Zij grinnikt vaak als ik haar pyama-jas over
haar hoofd trek en kiekeboe zeg.
Ik ben altijd weer onder de indruk van haar geduld met mij als ik probeer die dwangmatige handen uit haar mond te houden, of wanneer ik probeer in haar ogen te lezen wat ze precies nodig
heeft. Voor sommigen misschien kleine dingen, maar wij hebben dan contact, zij en ik.
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Als we elkaar in de ogen kijken dan is er geen gekwetste relatie tussen ons die hersteld moet worden. Onze harten spreken en ik voel een intense blijdschap en groeiende liefde in mij, er is geen
verschil in de beleving die ik wel voor mijn andere kinderen voel als ik echt trots ben op wat zij
presteren. Maar Angie hoeft niets te doen. Zij is er gewoon. Dat is alles wat van haar gevraagd
wordt. Oh, we proberen zeker haar wat te leren – we zullen dat nooit opgeven, maar mijn liefde
voor haar hangt niet af van haar prestaties. Ik leer andere dingen op dezelfde manier te waarderen. Ik ben nu een ‘gepensioneerde perfectionist’. Ik denk dat iedere ouder hoopt op een wonder
en ik ben niet anders. Ik heb genoeg gezien om te weten dat ze bestaan. Ik heb er één besteld en
ik denk dat ik op een soort wachtlijst sta. Het zal misschien een groot genoeg wonder zijn als
Angie van mijn handen in Gods handen overgaat en zich ontdoet van het Rett syndroom zoals een
vlinder zijn cocon afwerpt. Ze zal dan vrij zijn. Zij zal hoger vliegen dan u of ik ooit gehoord hebben hier op aarde.
Als ik lees wat ik geschreven heb is het net of ik dat pak met pijn weer heb geopend. Ik wil niet
een te rozig beeld afschilderen omdat er echt wel moeilijkheden zijn.
Ja, ik ben de luiers beu. Ja ik heb iedere avond pijn in mijn rug. Ja, ik huil nog steeds, al is het niet
zo vaak meer en zo hevig. Het gevoel van eenzaamheid is aanzienlijk minder geworden sinds ik
telefoontjes en brieven van andere ouders met kinderen met het Rett syndroom ontvangen heb.
Ik zei tegen een beller ‘dit kost je een arm en een been!’. Ze zei ‘wat geeft dat? Ik heb tien jaar
gewacht om met iemand te praten die het begrijpt’. Andere ouders voelen hetzelfde. Ze zijn
allemaal even opgewonden als ik was over het feit om eindelijk een nauwkeurige diagnose te
krijgen. We vechten niet langer tegen een onzichtbare vijand.
Claudia Weisz.

Het beste advies dat ik ooit gekregen heb was van een dokter die me zei ‘wat je ook doet,
het geeft niet wat, maar zorg er voor dat altijd dat lachje op Jenna’s gezicht blijft’. 왗
In de gang van zaken van groepshuizen zijn ouders altijd van vitaal belang, net als in het
bijzonder onderwijs, de gezondheidszorg, de ontspanningsprogramma’s, de acceptatie
door de gemeenschap en de burgerrechten.
De ouders hebben hun dromen gedroomd en doen hun best deze dromen werkelijkheid te
doen worden. Wij ouders moeten onze belangrijke rol kennen als motivator, als innovator,
als begeleider en vooral als de deskundige die onze kinderen kent en beter dan wie ook
hun behoeften peilt. De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. 왗
Ik was als Rebecca’s moeder gedwongen twee verschillende en naar ik geloof tegenstrijdige benaderingswijzen te kiezen. Ten eerste de positieve: om haar het beste voor haar en
voor mij te geven en mijn gezondheid en opgewektheid te kunnen bewaren keek ik naar
alles wat zij kon, naar de vreugde die ze ons gaf, naar hoe verstandig ze was, naar de
belangrijke lessen die ze me gaf. Soms was dat moeilijk – we kennen allemaal de
uitdagingen van alle dag. Dan de negatieve: om elk klein beetje steun en hulp te krijgen
moest ik al haar gebreken opsommen, een lange lijst van alles wat ze niet kon, van ieder
klein detail hoe moeilijk het leven wel is en hoe ze me uitputte. Dat was erg moeilijk –
ik voelde alsof ik verraad pleegde om zo negatief over haar te praten. Het kostte me een
paar dagen hard werken om weer positief te denken als we bijeenkomsten over negatief
gedrag hadden gehad. Het zou makkelijk geweest zijn om negatief te blijven denken maar
dat zou mijn gezin schade doen. Ik weet zeker dat dit ook geldt voor alle andere gezinnen
en ik ben ervan overtuigd dat dit ongezond en niet nuttig is. Het is ironisch dat juist die
diensten die bedoelen ons te helpen dit neveneffect hebben. 왗
Sommige van onze meisjes zijn zwakker dan anderen. Vaak dwingen onze mogelijkheden
om ze te helpen ons te kiezen uit een lijst van dingen die we geen van allen prettig
vinden. Doe niet je best om de PERFECTE keuze te maken – die bestaat vaak niet. Leer te
doen wat je kunt en maak de best mogelijke keuze. Ook besluiten om even te wachten is
een keuze. Maar herinner je alsjeblieft dat de meeste van onze kinderen echte kleine
vechters zijn, met een sterke geest en veel bezieling. 왗
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Het hebben van een engel als dochter is absoluut een zegen! Ik hou van mijn dochter
meer dan van alles op aarde. Zij is het makkelijkste kind om van te houden. Zij is enkel
schoonheid en onschuldigheid. Zij kan glimlachen en schateren zodat zelfs het kilste hart
smelt. Maar zij heeft zoveel te dragen. Als zij er zouden zijn om ons iets te leren zou ik
zeggen: voor zover als ik het begrijp is het meer dan genoeg. 왗
Eens was ik het slachtoffer van schokkende dromen. Mijn hart brak, het was niet te helen.
Als een voorlopige diagnose was gebleken dat mijn dochter Laura Leigh het Rett
syndroom had. Ik worstelde ermee om dit misschien wel grootste kwaad van alle tijden te
aanvaarden. Ik kon niet over mijn eigen verdriet heenkijken en in mijn gewonde ziel
ontsproot een bitter zaad. Ja, de tijd heelt zachtzinnig alle wonden. Ik leerde mijn kind
lief te hebben, ook al was er geen vooruitgang. Ik leerde de kleine dingen in het leven
naar waarde te schatten. Ik moest wel leven met één dag tegelijk. Vandaag is alles wat
belangrijk is – vandaag! 왗
Speciaal ontroerd ben ik door de kracht, de volharding, de positieve houding, de liefde en
vriendschap die voortvloeit uit de band die ons onderling bindt. En hoewel we het niet
altijd zo ervaren toch gaan we door om de zilveren lijnen te vinden in de donkere wolken
van het Rett syndroom. Als je dit beseft ervaar je hopelijk die vreugde en vrede. We doen
werkelijk belangrijk werk als we bezig zijn met RS. Ik denk dat onze meisjes echt een doel
hebben hier op aarde. Ik geloof echt dat ze er zijn om ons te ‘raken’ en ons te leren over
de wereld van deze speciale noden. RS meisjes zijn zo bijdehand en mooi en kunnen hun
taak zo makkelijk vervullen. Ons doel is ze te helpen bij de vervulling van hun taak. 왗
Mijn dochter heeft door RS diverse lichamelijke gebreken. Toen ze zo ziek was raakte ik zo
verstrikt in het lichamelijke aspect dat ik het zicht verloor op haar innerlijke schoonheid,
wijsheid, geduld en vergevingsgezindheid. Ik heb eerbied voor haar Koninklijkheid, haar
kracht, haar spirit. Dani is lichamelijk nog heel zwak, maar is geestelijk juist heel sterk. 왗
Mark en ik zijn al lang geleden tot dezelfde conclusie gekomen over mensen die niet
begrijpen dat we ons niet aan kunnen passen aan hun plannen. Nadat Stephanie’s ontwikkeling stopte en ze meer en meer achterop raakte bij andere kinderen van haar leeftijd
(op ons werk had een hele groep collega’s baby’s uit hetzelfde jaar) hielden de meeste van
mijn collega’s op tegen me te praten en zij die wel tegen me praatten spraken nooit over
Stephanie. Het was heel pijnlijk. Tenslotte besloot ik dat zij die zo ongevoelig waren,
waarschijnlijk toch niet veel te bieden hadden in de vriendschap. En zo heb ik nu een fundamenteel andere vriendenkring dan vroeger. Veel van mijn huidige vrienden hebben toevallig een gehandicapt kind (we hebben meer gemeenschappelijk), maar er zijn anderen
die dat niet hebben. Zij accepteren Stephanie zoals ze is en onze vriendschap blijft zo
bestaan. 왗
Ik denk dat een andere oorzaak waarom sommige mensen ons met onze behoeftige kinderen mijden is omdat zij zich verlegen voelen met het feit dat hun kinderen normaal zijn en
zij niet lijden zoals wij en hun kinderen niet zoveel lijden als onze meisjes. Zij denken dat
zij niets kunnen doen of zeggen om ons te helpen en ze voelen zich heel onhandig. Ik
wou dat ze wisten dat ze het verkeerd hebben. Vriendelijke woorden, hoe stuntelig ook,
helpen. En natuurlijk, juist die vriendschap helpt om ons niet afgesneden te voelen van de
rest van de wereld. 왗
Kijk niet wat je dochter niet kan – kijk wat ze wel kan. Besteed niet meer tijd aan het Rett
syndroom dan aan je dochter. Behandel haar alsof ze echt knap is, omdat ze dat ook is. 왗
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Het geschenk
Uit Gods armen kwam ze naar ons
Een geschenk van onzegbare rijkdom;
Geen gave van geld of dat soort dingen
Maar rijkdom van de ziel.
Een klein meisje als zoveel anderen
Maar anders in haar levensweg
Alles wat zij ons zou geven
Kenden we niet tot op die dag.
Een liefdes geschenk, ieder dag ontvangen
Van kusjes, omhelzingen en lachjes
Een geschenk dat we moeten delen met haar
Is haar jonge leventje met zijn beproevingen
Een vreugdevol geschenk om haar te zien groeien
En het beste voor haar te willen;
Een geschenk om trots op te zijn
En het overige laten we over aan God.
Het gevoel van kracht dat ze ons geeft
Als ze onze hand vasthoudt is een geschenk
En ze geeft ons een gevoel van hoop
Als we haar dicht bij ons hebben.
Ze is veel te jong om te beseffen
Dat zij al deze geschenken gaf.
Onze kleine engel, hiervan onbewust
Zullen wij altijd zo intens liefhebben.
Iatwah, inc.

Ik kreeg Josie in een tijd waarin de helft van mijn collega’s baby’s kreeg. Een vreugdevolle
tijd. De baby’s van alle anderen ontwikkelden zich natuurlijk normaal. Ik weet dat ze zich
wanhopig voelden toen ze over Josie hoorden maar iedereen reageerde verschillend.
Ik moet toegeven dat een vriend die de gewoonte had Josie en mij om de andere Zondag
uit te nodigen voor een bezoek aan de dierentuin of zo, samen met zijn zoontjes,
plotseling stopte met ons op te bellen. Ik praat nog steeds met deze vriend, maar hij
vraagt nooit naar Josie. Hij heeft sindsdien nog een baby gekregen, en ik vraag steeds
naar zijn kinderen. Maar anderen vragen regelmatig naar Josie. Ik denk dat ze het, nu
ze eenmaal naar haar vragen, niet zo moeilijk vinden erover te praten. 왗
Dani is muziek voor me. Elke dag die ik met haar doorbreng is een kostbare herinnering.
Kort geleden hield ik haar vast en zij nestelde zich tegen mijn borst en keek naar mij met
die ogen van haar die me doen smelten. Ik hoorde in mijn hoofd een medley van muziek
en we vielen alle twee diep in slaap. Wat een rijkdom is dit kindvrouwtje van mij en hoe
verlang ik naar meer tijd met haar. Zij helpt me eenvoudig te leven en de kleine dingen in
het leven te waarderen en alles in perspectief te zien. Zij is mijn vrede. Zij is de muziek in
mijn leven. 왗
Waardeer alles wat je dochter heeft en treur niet over wat ze heeft verloren.
Zij is een heel lief kind dat ervan houdt alles te doen wat een ander kind met wat hulp
en aanpassing doet. 왗
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Sinds ik Mary adopteerde heb ik steeds het gevoel dat het lot ons samenbracht. We zijn
door heel moeilijke perioden gegaan, maar ik kan eerlijk zeggen dat ik als ik dat zou kunnen, geen andere beslissing zou nemen. Ik heb geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is, ik
kijk anders naar de wereld, mijn waarden zijn veranderd om de gave van een lachje naar
waarde te schatten en dit maakt mij verdraagzamer jegens anderen. Dat is een les die
Mary mij heel goed leerde. Mary bracht bij haar komst geschenken mee. 왗
Als een therapie onschadelijk is en uw dochter zou kunnen helpen, probeer het dan. 왗
Ga een of twee keer per week met uw partner uit en praat dan niet over uw dochter.
Dit alleen al heeft ons door het jaar van de diagnose geholpen. 왗
Zoek een hobby of activiteit buitenshuis die je minimaal één keer per week uit je gezin
haalt. Maak zo snel mogelijk gebruik van overheidsvoorzieningen. 왗
Praat zoveel mogelijk met uw dochter. Die van ons begrijpt veel meer dan zij kan
uitdrukken. 왗
Bescherm uw dochter. Als u niet zeker bent of iets goed voor haar is, doe het dan niet.
Als u er niet zeker van bent dat uw dokter weet wat hij doet, neem dan een andere.
Als u dochter ergens toe gedwongen wordt of pijn lijdt haal haar dan uit die situatie. 왗
Wees niet al te streng voor haar. Het zijn van nature meestal geen gedragsproblemen.
Betrek waar mogelijk een Rett specialist bij de behandeling. De meeste doktoren, zelfs
in vooraanstaande ziekenhuizen, zijn niet altijd precies op de hoogte van de laatste
therapiën en medicijnen en uw dochter zou daaronder kunnen lijden. 왗
Heb uw dochter met heel uw hart lief. Verander de hoop en verwachtingen niet die u voor
Rett voor haar koesterde. Verander de weg, niet de bestemming! 왗
Bewaar je gevoel voor humor, want dat zal je in moeilijke tijden helpen.
Bewaar je geloof in God, want dat zal je zelfs in nog moeilijker tijden helpen. 왗
We geloven echt dat we met Mary zijn gezegend. We geloven dat Mary een godsgeschenk
is en dat we, als we haar aanvaarden als geschenk, blijvende vrede en blijdschap bezitten,
ook als we dit niet kunnen uitleggen. Het is niet de vrede en blijdschap die commercials
ons proberen te verkopen met hun ‘perfecte’ één dochter -één zoon gezinnetjes. Mary
heeft een speciale gave om het beste in ons gezin naar boven te brengen. We denken zo
vaak, ‘arme Mary’, ze kan dit of dat niet’. Dan kijkt ze ons aan op een manier alsof ze
denkt ‘wat, hou je me voor de gek? Ik ben niet zo dat ik probeer iets te bereiken en zo te
zijn als ik nooit zal zijn... Jullie zijn gek om achter al die dingen aan te jagen waarvan je
denkt dat het je voldoening geeft of je gelukkig maakt. En je druk te maken over dingen
waar je toch niets aan kunt doen! Mary is tevreden met zichzelf. Ze houdt van het leven. 왗
Ze houdt van haar familie (zelfs als wij ons als gekken gedragen). Mary heeft ons zoveel
geleerd over wat werkelijk in het leven belangrijk is. Ze is rustig, tevreden, grappig en ze
houdt van plagen. Ze merkt alles op. Ik geloof echt dat haar hersens vijf maal zoveel kunnen als de mijne (hoewel dat niet veel zegt). Mary houdt gewoon van het leven. Zouden
we ooit voor een honderdste seconde willen denken dat we haar moeten behandelen als
een kleine Einstein? Nooit! We houden van Mary om wat ze is, niet om wat ze kan of niet
kan. Is voor Mary zorgen lichamelijk en geestelijk zwaar? Ja! Is Mary soms teleurgesteld
om ons onvermogen haar te begrijpen? Ja! Willen we dat Mary het Rett syndroom heeft?
Natuurlijk niet! Maar ik vraag me vaak af: wie is gelukkiger? Wie is er meer tevreden?
Wie geniet echt van het leven? We komen altijd tot de conclusie: dat is Mary. 왗
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Toen ik nog niet veel van RS kende, jammerde ik steeds over ‘het kind dat ik verloren had’.
Op iedere bijeenkomst waar ik heenging wilde ik praten over mijn verdriet, mijn angst en
het gevoel van oneerlijkheid. Maar langzamerhand begon ik te begrijpen dat het meisje
dat ik heb zo lief en mooi is, zoveel geeft en liefheeft en onzelfzuchtig is. Toen mijn andere kinderen volwassen werden bezorgden ze me o zoveel hoofdpijn (en natuurlijk vreugde, je begrijpt wel wat ik bedoel). Amy heeft me nooit een ogenblik last gegeven, nooit
gezeur, nooit ergens om gevraagd. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Dus nu denk ik in
plaats van me te richten op wat ze nooit zal zijn, over de negatieve dingen die ze nooit
zal hebben, over hoe ze altijd in de beschutting zal zijn van de liefde en de geborgenheid
die haar familie haar zal geven. De teleurstelling over RS staat in verhouding tot hoe wij
naar onze ‘normale baby’s’ kijken als ze klein zijn en wij ze niets dan liefde en geluk
toewensen. Dat is ook wat we aan onze kleine meisjes met RS kunnen geven. Dat is ook
alles wat ze nodig hebben. 왗
Ik denk dat ik het beste tegen ouders kan zeggen: ja, je dochter heeft het Rett syndroom.
Ja, ze vraagt om extra aandacht en ja, ze kan soms op je zenuwen werken met haar gegier
en andere gedragingen. Maar let er op dat je vaak een rustperiode neemt voor je zelf en
je partner. Doe je voordeel met hulp die verlichting brengt en vrienden die oppas aanbieden. Je zult merken dat je opknapt van deze rustperiode en de volgende dag beter
kunt verdragen. En vergeet vooral niet aparte tijd te maken voor de andere kinderen in je
gezin. Zij zijn ook getroffen door RS. Je dochter zal een zegen voor je zijn en zal je allerlei
redenen geven om te lachen, maar soms zal je meer moeite dan anderen hebben het te
zien. Geef haar heel veel liefde en knuffels, dan zal ze het tienvoudige aan je teruggeven. 왗
Zelfs al zijn onze meisjes allemaal lid van de Rett syndroom vereniging en al hebben ze
veel dezelfde symptomen, zij zijn toch een eigen persoon en zullen iets op hun eigen
wijze doen. Zij zullen op hun eigen manier leren en in hun eigen tempo. Wat voor de een
werkt hoeft niet noodzakelijk voor een ander te werken. Een communicatie programma
dat voor de een als een wonder is hoeft niet echt geschikt te zijn voor een ander. De een
zal uitblinken in handvaardigheid en de ander niet, maar die kan uitblinken in communicatie. 왗
Terwijl ik bezig was om in Corinne’s babykleertjes te zoeken naar een paar zomerjurkjes
voor een pasgeboren baby van een vriendin, begon ik na te denken over haar en de tijd
dat we haar net hadden. Ik herinner me hoeveel wij direct van haar hielden, zelfs al voor
haar geboorte. Het gaf niet dat zij huilde of steeds overgaf. Als ik bedenk hoeveel wij van
haar hielden, ook toen we haar nog niet echt kenden, helpt het mij te beseffen dat zij,
ook met Rett, dezelfde mooie, volmaakte baby is als waarmee ik uit het ziekenhuis thuiskwam. Alle kinderen veroorzaken een hoop moeite, een hoop werk en velen, misschien de
meesten hebben grote problemen bij het opgroeien, soms medische, soms sociale, soms
emotionele of gedragsproblemen. 왗
Juist onze meisjes hebben verschillende problemen maar sommige problemen zullen hen,
en ons als ouders, worden bespaard. Toen ik voor het eerst las over RS, voordat de diagnose was gesteld, was ik wanhopig. Ik wist dat zij het had, ik had geen dokter nodig om te
kijken naar diagnostische kenmerken in haar geschiedenis om mij dan hetzelfde te vertellen. Dit duurde drie maanden. Ik huilde ongeveer tien lange dagen om het verlies van mijn
‘perfecte’ baby. Toen hield ik ermee op en begon te handelen. Mijn gehuil hielp haar
helemaal niet. Nu krijgt zij vijf keer zoveel therapie als voordat de diagnose gesteld was
en nu gaat ze binnenkort beginnen met een heel mooi schoolprogramma. Als ik was
blijven huilen zouden die dingen niet gebeurd zijn. Ze zou niet het gelukkige meisje zijn
dat ze nu is. Ik weet dat er altijd perioden zullen zijn dat ik medelijden met haar en met
mijzelf heb. Ik weet dat ik soms boos zal zijn op Rett en op de wereld. Het zal moeilijk zijn
om te zien dat haar jongere zusje mijlpalen bereikt die Corinne nooit bereikt heeft. 왗
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Dan zal ik pijn voelen, dat weet ik. Maar zolang ik niet blijf hangen bij deze gevoelens
zal ik in staat zijn de mijlpalen te zien die Corinne wel bereikt, de kleine stapjes die het
resultaat zijn van bergen inspanning. Ik zal net zo blij kunnen zijn met de mijlpalen die
Corinne bereikt. Op Corinne’s eerste verjaardag, toen ze nog lang niet kon staan, laat
staan lopen, beloofde ik haar dat we een groot feest zouden vieren als ze leerde lopen.
Dat vooruitzicht komt dichterbij. Misschien nemen we er genoegen mee wanneer zij
zelfstandig in haar looprek kan lopen, maar dat feestje zullen we hebben. 왗
Het is al maanden geleden dat we de diagnose RS voor onze Briana kregen en toch zijn er
nog momenten dat ik naar mijn mooie meisje kijk en aan God vraag wat ik verkeerd deed.
Was er iets dat ik kon hebben gedaan om deze ziekte te stoppen. Iets dat ik eerder
gedaan kon hebben om de achteruitgang te voorkomen? Dan kom ik weer terug in de
realiteit en dan weet ik dat ik niets had kunnen doen, maar dat er zoveel is wat ik nu kan
doen. Mijn dromen over Briana zijn niet verdwenen, maar ze gaan om zo te zeggen langs
andere wegen. Haar glimlach verlicht ons huis, haar schaterlach vult onze harten. Iedere
dag leert ze me om de kleine dingen in het leven zoals kriebels van een niesbui, of het
heerlijke genot van zingende vogels te koesteren. Briana is het wezenlijke van pure liefde.
Ze is snel met een lachje of een grinnikje, haar armen zijn gemaakt voor knuffels en haar
kusjes kunnen de dag van iedereen opvrolijken. Haar vastbeslotenheid om het onmogelijke te bereiken werkt aanstekelijk en haar gedrevenheid om iets nieuws te ontdekken is
iets waar ik iedere dag naar uitkijk. Aan ieder die deze weg te gaan heeft kan ik alleen
maar zeggen dat de moeilijkheden talrijk zijn maar de beloningen talrijker. Bij het on
mogelijke blijven steken is tijdverspilling, maar het is een zegen te zien wat deze meisjes
kunnen presteren. Deze zomer heeft Briana veel bruggen gepasseerd waarvan ons verteld
was dat zij er nooit overheen zou komen. Zij loopt nu zelf met behulp van twee stokken,
ze gebruikt drie woorden meer dan zij deed en zij kan bepaalde dingen zelf eten. Al die
dingen doen haar groot plezier en haar lachjes verwarmen ons tot diep in onze ziel. Als
er één ding is wat RS me geleerd heeft is het wel om nooit te blijven steken in het
negatieve... met positieve gedachten kan zoveel meer bereikt worden. Ik kan wel niets
veranderen aan wat er gebeurd is met mijn dochter, maar ik kan ervoor zorgen dat het
haar gegund is al haar mogelijkheden in het leven tot het uiterste te benutten. Ik zou
Briana voor niets ter wereld willen ruilen en ik houd intens van haar om wie zij is, niet
om wat zij heeft... Briana is niet RS. 왗
Door de allesbeheersende wervelwind van het vechten tegen verzekeringsmaatschappijen,
van het bijwonen van droevige bijeenkomsten, van de vele therapieën en van de dagelijkse zorg voor je dochter is het makkelijk je blind te staren op de zware last van de handicap en voorbij te gaan aan de kleine zegeningen van het kind. Het Rett syndroom op zichzelf is een ellendige, tragische en verlammende kwaal; groot genoeg om het hart van een
mens te verscheuren in stukken van bitterheid. Maar kijk eens in de ogen van je kind
en vang daarin de warmte van haar liefde en onschuld op. De schoonheid van je kind
verdringt snel de zwaarte van haar handicap en geneest het menselijk hart. 왗
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Where to go for help
Zie voor een toelichting op onderstaande, de laatste pagina van dit hoofdstuk

The best place to begin is within your state and local
community. Laws are in place to help you get the supports
and services your child needs. It is important that you
understand your rights and responsibilities under the law.
Public Law 94-142 is the primary federal legislative act
involving the education of children who have educational
disabilities. Called the Education for All Handicapped Act of
1975, this law aims to assure the availability of a ‘free
appropriate public education’ for every eligible child. It sets
forth a range of school and parental responsibilities as well as
procedural safeguards to ensure the due process of law.
The Individuals With Disabilities Act (IDEA) is a law which
guarantees a free appropriate public education to all eligible
children with disabilities. A child cannot become eligible for
special education and services until an evaluation has been done. This evaluation must be provided
by your state and local school district, but you may have to request it.
If your daughter is under 3 years of age, she is eligible for Early Intervention Services, which
include any supports an infant or toddler may need to help her development. These programs
differ from state to state. After the age of 3, your daughter is eligible for a free appropriate public
education. The IDEA provides support for special education and related services in many different
settings, including child care, preschool, kindergarten, and elementary, junior high and high
schools. The philosophy of IDEA is to provide a way for children to be educated as much as possible with children who do not have disabilities.
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 is a law which prohibits discrimination against
individuals with disabilities. The law applies to all programs and activities which receive federal
funds, including local school districts and Head Start programs. Any program which gets federal
funds must provide a free public education to children with disabilities. Section 504 provides legal
rights for children with disabilities. Some states also provide mediation services, which are useful in
settling disputes about eligibility and the kind of services your child should get.
The Americans with Disabilities Act (ADA) is an important law for people with disabilities.
It prohibits discrimination in employment, public transportation, services provided by state and
local governments, services and accommodations offered by private businesses and telecommunications. The ADA is intended to remove barriers that prevent individuals with disabilities from
getting an equal opportunity to share in and contribute to American life, such as in restaurants,
theaters, child care centers and other community resources.
Parent Training and Information (PTI) Centers are located in each state. These centers are run by
parents to provide education and training to all parents on their rights under the law.

Getting help
Medicaid Waivers are home and community-based waiver programs which are targeted to individuals with mental retardation or developmental disabilities, the elderly or disabled. A number of
states also have programs specifically directed at other populations such as those who are
medically fragile or technology dependent. Many of these programs do not count parental income
or resources in determining eligibility. The Medicaid waiver is generally what people are referring
to when they talk about the ‘Katie Beckett Waiver.’ The guidelines require the child to need an
‘institutional level’ of care, such as hospital, nursing facility, or intermediate care facility, because
the waiver program is an alternative to institutional care. If your daughter is under 18 years, one
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at home, recognizing that many individuals at risk of being placed in a medical facility can be
cared, for in their homes and communities, preserving their independence and ties to family and
friends at a cost no higher than that of institutional care. It may provide assistance in the home at
crucial hours, foster care in a family especially trained to deal with her problems or a group home.
Information on the home and community-based waiver program can be found on the World Wide
Web at: http://wwwhcfa.gov/Medicaid/Itchomep.htm. Here you can find a complete a complete
listing of all approved home and community based services waivers along with a brief description.
You will also find a link to a listing of State Medicaid Directors which you can go to for more information on a particular state’s waiver program. Individual states have the flexibility to design each
waiver program and select the mix of waiver services that best meets the needs of the population
they wish to serve.
Eligibility for the Katie Beckett waiver is determined by the child’s degree of disability, in that one
would require 24 hour care, (which RS does!), but it does not require that you have a 24 hour
nurse available. The hours of assistance you are eligible for can vary according to. the need of the
family.
There are seven services which may be provided in Home and Community Based Service waiver
programs:
Case management
Homemaker services
home health aide services
Personal care services
Adult day health
Habilitation
Respite care
Other services, requested by the state because they are needed by waiver participants to avoid
being placed in a medical facility (such as transportation, in-home support services, meal services,
special communication services, minor home modifications, and adult day care) may also be
provided, subject to approval.

-

Where do we apply for the Medicaid waiver?
Contact your local Social Security office or Medicaid agency in your state to see whether there is a
Home and Community-Based Service (HCBS) waiver program which would meet the needs of your
daughter. In most states, when you apply and receive Supplemental Security Income (SSI) for your
daughter, she automatically qualifies for Medicaid. However, if your daughter is under 18 years of
age, your income is considered in the determination, so she may not get SSI. Your local Social
Security case worker may not know about this special waiver. Mention it during your appointment,
and like all dealings with the social security office, be persistent. You have a great chance of winning your appeals.

Our first application was denied because of income. The second time around we had our
tri-county representative send a letter detailing Nicole’s condition and we were approved.
The program pays for Nicole’s prescriptions and doctor visits that our insurance won’t
cover. We also get diapers delivered to the house each month free of charge. 왗
I contacted a Home Health Agency who came to our home and did an assessment then
told us to go to the Department of Human Resources for the medical card portion of the
Waiver. We were first turned down because Ann wasn’t disabled enough. I asked them if
you had to be dead! I appealed and we got through that stage. Then the papers went to
the Medicaid office who also denied it, saying that Ann did not qualify. I told them that
was unacceptable and took it to a hearing. The hearing officer ruled in our favor because
a state office or clerical staff cannot override the medical professionals who had already
made a level of care determination. It has been wonderful for us. Currently we have the
attendant care portion of the Waiver and have a caregiver 45 hours a week as well as
diapers and the medical card to pay for medical care not covered by our insurance. 왗
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Kristas has been on the Waiver for the past nine years. At the time we applied for the
waiver, we were denied because we were seen as ‘foster parents.’ However, with a couple
of years of fighting, threatening institutionalization, and then a great lawyer who
previously worked for Medicaid, we got it. Shelly would have qualified three years prior if
someone had told me something that made any sense. Here’s a round-up of what we are
now receiving as a result:
16 hours a day skilled nursing care in the home. 8 hours of this must be at night,
in case she goes into distress in her sleep.
Wheelchair modifications.
Car seat (Gorilla) that holds up to 105 lbs.
Medical care that our HMO doesn’t cover.
A hospital bed, IV pole, Kangaroo pump, and suction machine.
Free diapers delivered to the door every month. 왗
Every Monday I called and said we couldn’t survive any weekend without help. I told them
we had no energy left, we couldn’t continue to care for Amanda and have any family left.
I know I looked pretty tired. Of course you couldn’t separate Amanda from my hands
while I’m still breathing, but they didn’t need to know that. I just told them how tired we
were, how we were running out of money, how it was so consuming. I didn’t whine or
repeat myself, I just kept it to the dffficult things. They don’t need to know about the
positives. Anyway, we qualified in one day after I finished all the paper work based on
need and not income. 왗
We also have a Supported Living Grant, which is funding we use to keep and pay a
qualified person with her while we work. She goes with us on vacations so we can
participate with our son in things she just cannot do. 왗

Community resources
Free national park access
The Golden Access Passport is a free lifetime entrance pass to National Parks, available to citizens
or permanent residents of the United States regardless of age who have been determined to be
permanently disabled. You may obtain a Golden Access Passport at any entrance fee area by
showing proof of medically determined disab ihty and eligibility for receiving benefits under
federal law. The pass admits the pass holder and any accompanying passengers in a private vehicle.
VVhere entry is not by private vehicle, the passport admits the pass holder, spouse, parents and
children. The passport also provides 50% discount on federal use fees charged for facilities and
services such as fees for camping, swimming, parking, boat launching or cave tours.
For information, contact the Department of the Interior, (202) 208-3100.
Ronald McDonald house
Ronald McDonald Houses are publicly supported lodges built to meet the needs of families during
a child’s hospitalization. Families can stay overnight for a nominal daily charge. Transportation is
often provided between the hospital and the Ronald McDonald House. The houses have facilities
for storing food and cooking. For information, call (630) 623-7048.

We were eligible to use the Ronald McDonald House, across the street from the hospital.
It made all the difference in the world. Randy and the boys would come down on weekends, and could then spend time with Heather. It made the entire month-long stay much
more bearable (the only time I’ve ever been away from the boys). At that time, the cost
was only $3 per night! A few meals were even brought in for us while we were there.
A very great resource. 왗
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Brass ring soceity
The Brass Ring Society is a tax-exempt non-profit organization whose mission is to reach out to
children with life threatening illnesses. They have asked to be the ‘official’ wish granting
organization for all girls with RS in the USA. They have determined that all children with RS
automatically qualify for a dream come true. For information and application forms, call them at
1-800-666-WISH.
Free medical travel
American Airlines has a program called ‘Miles for Kids in Need’, which offers free round trip
airfare for eligible children and their parents for air travel related to medical reasons. You must
submit two letters. The first letter, from a charitable organization, must include an explanation of
the need and verification of need for financial assistance with airfare. The second letter must come
from a physician and must include the name of the parents, place of residence, type of illness and
necessity for treatment at the requested destination, age of the child, proof that the child is
medically stable to fly, dates of travel and place and origin of destination. These letters must be
sent by mail to American Airlines, Frequent Travelers Special Programs, AM 1394, P.O. Box 61916,
Dallas-Fort Worth Airport, TX 75261-9616 or sent by fax to (817) 931-6890.

Catalogs
Making Life Better is a catalog of catalogs, a one-stop access to low-tech assistive equipment for
people with disabilities. Published by Easter Seals, the catalog features 48 of the top suppliers of
assistive and adaptive equipment in sections geared specifically to the needs of children and
sections devoted to increased mobility, medical supply services and more. Send a check or money
order for $5 to Making Life Better, National Easter Seals Society, P.O. Box 06UO, Chicago, IL 606060440.

Choosing equipment

Purchasing rehabilitation and adaptive equipment can tap a variety of feelings. The first
purchase of a special needs stroller was the toughest. With Jenny still at the initial stages
of what we later found out to be RS, my emotions were still often expressed in tears.
My heart ached already. Did we have to purchase this huge adaptive stroller for our sweet
little girl? It not only stood out in the crowd like a sore thumb but like a bleeding one at
that! What bothered me was that this stroller was a very obvious reminder that our
daughter is ‘specially different’. Denial? You bet! Eventually, I worked through my feelings
and put a priority on Jenny’s needs. The stroller provided her with proper positioning.
She became more alert, more receptive, and more responsive to her environment.
Also, the durability of the stroller with its large tricycle-like tires allowed us to take Jenny
to a variety of places not so easily accessible to a standard stroller. We were now able to
enjoy hikes in the woods and walks along wet beaches. It was definitely a good purchase. 왗

How do we know what kind of equipment to purchase?
The initial evaluation is very important and should be done by your child’s local physician, physical
or occupational therapist, or a local medical center, who may consult with vendors (equipment
supply stores) to find the right piece of equipment for your daughter. It is good to do your own
research. Call or compose a form letter requesting catalogs from a variety of rehabilitation equipment vendors. Browsing through the catalogs will educate you as you comparison shop for styles,
features, models, colors and prices, all in the comfort of your own home. Some vendors will bring
the equipment to your home or will allow you to keep it on a short trial basis. It is helpful to talk
to other families of girls with RS syndrome and ask how they feel about their daughters equipment. Just remember that the piece of equipment should be suited to her individual needs. When
you meet with the equipment representative, ask questions about items that otherwise might not
have been explained. Vendors often have their favorite pieces of equipment and companies with
whom they deal. Once you are an informed consumer, you will be an active participant in the
evaluation process.
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Funding equipment and insurance
How do we get insurance to pay for it?
Contact your insurance company and check out your policy thoroughly. Follow any required
procedures to the letter. Any deviation could result in a reduction of benefits. You may need
pre-approval. If so, take care of it right away. After you purchase the equipment, it may be too
late. If you need a prescription for the equipment, get the forms you need from the insurance
company and take them to your physician to complete. After an evaluation, the physician will
write a prescription describing the equipment which is recommended, along with a letter of
justification. Here is what to include in the letter of justification:
Name, age, sex and diagnosis of RS. Include a brief and simply worded explanation of the
diagnosis with symptoms and prognosis. For example: Susie Q., 6 years, female with Rett
syndrome – a neurological disorder which leads to loss of speech, gross and fine motor skills
and muscle weakness, seizures and breathing irregularities.
Add a description of her functional skills. For example, Susie is non-ambulatory, nonverbal,
incontinent and dependent for feeding, bathing, and dressing.
Describe the durable equipment she already has and explain why the new equipment is
needed.
Describe the piece of equipment which is being prescribed now and why it has been
requested. For example:

-

‘Susie needs a light weight manual wheelchair because she can’t walk. She must have a
properly supported seating system to prevent scoliosis and avoid pressure sores.’ 왗
‘Susie needs a stroller because she can’t walk long distances. She tires easily over long
distances and runs greater risks of falling. She does not have purposeful hand use and
cannot self-propel a wheelchair She does not need the complex positioning support system
of a wheelchair at this time.’ 왗
‘Susie needs a toilet chair because she can’t sit independently on the toilet. She cannot be
toilet trained without appropriate equipment for her to be successful. Toilet training
reduces long term damage to her skin and relieves the cost of diapers.’ 왗
‘Susie needs a bath chair because she can’t sit or stand independently for bathing or
showering. She has an increased risk of serious injury if an accident occurs while bathing
without appropriate equipment.’ 왗

-

Include the name and phone number of someone the funding agency can call if they
have questions. Signatures should include the person writing the letter and the prescribing
physician if possible.

How is the equipment funded through insurance?
The vendor (equipment supply company) provides a quotation of cost. The vendor sends it along
with the doctor’s prescription and letter of justification to the funding agency or insurance
company. Insurance and governmental agencies generally pay the vendor directly. If a family
chooses to deal directly with the funding source, it becomes their responsibility to work closely and
communicate with the vendor regarding funding approvals or denials.

How long will it take?
You should start early, especially for large or custom items. It may take 4 to 6 months to get a new
wheelchair. If your request is denied, follow up with an appeal. You may have to make some
phone calls and get more documentation. You may have to get a second medical opinion, but the
extra work often pays off.
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What are some other ways to fund devices and services?
There are a number of funding sources for devices and services and it is important to go through
them in proper order. First, try insurance or Medicaid, schools or the Vocational Rehabilitation
Agency. Each source has its own procedures and policies. Do your homework first; check to find
out what has worked for others.

-

Insurance/Medicaid: A claim of medical necessity is a must.
Denial is not the end of the story. Make it clear you will appeal.
Schools: Schools may purchase communication devices to enable the student to participate in
a normal academic setting. However, the device belongs to the school, not the student.
Vocational Rehabilitation Programs: Vocational Rehabilitation Programs may fund equipment
if the lack of it is the main obstacle to employment. Eligibility requirements vary from state to
state. Look in the white pages of your local telephone book.
Private Corporations: Businesses can take a tax write-off for a charitable contribution and will
get good public relations benefits at the same time.
Trust Funds: Check with trust division of banks in your area to see if a trust fund exists for the
purpose of helping people with disabilities. Banks don’t often advertise this availability.
Service Clubs: Local civic organizations such as the Lions Clubs, Kiwanis and Rotary often
contribute to the purchase of equipment.
Fundraisers: Churches and other organizations are often helpful in putting on a fundraiser
in your community, such as a car wash, bake sale, dinner or raffle.
‘Wishmakers’: These organizations grant wishes to people with specific needs. Contact the
Sunshine Foundation at 4010 Lefick Street, Philadelphia, PA 19135 or call the Make a Wish
Foundation at 1-800-722-9474, or the Brass Ring Society at 1-800-666-WISH.
Public Appeals: Contact local media to help get the word out in the community.

Toelichting
Sommige delen van dit boek zijn niet vertaald. Daarvoor kunnen twee redenen zijn; het tekstgedeelte is
achterhaald of de behandelde onderwerpen zijn alleen op de situatie in Verenigde Staten van toepassing.
Omdat de auteur hechte aan een integrale weergave van dit boek zijn die stukken wel geplaatst maar
niet vertaald.Daar waar nodig wordt elk stuk onvertaalde tekst aan het eind van elk hoofdstuk voorzien
van een korte schets van de actuele situatie in Nederland en België.
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Epiloog
Ik wil eindigen met het verhaal van Molly, die niet zo lang geleden overleed op haar zestiende.
Molly had gedurende heel haar jonge leven veel zonneschijn gegeven aan de mensen om haar
heen. Het lukte haar familie telkens weer ook de humor in te zien van één van ‘s levens grootste
tragedies. Ik keek altijd uit naar hun brieven, die de draak staken met alle dagelijkse aspecten van
het leven met Rett in de familie. Op een van de foto’s van de jaarlijkse familie rommelmarkt zat er
een prijsstikker op Molly’s hoofd, daar in een ondeugende bui geplakt door één van haar broers of
zusjes. Ze waren ongelooflijk betrokken bij Molly en zij maakte op een heel bijzondere manier
deel uit van hun leven. Toen ze overleed, schreven haar broer Matt en zus Annie het volgende:

Toen Molly twee was en niet kon praten, probeerden we haar te ‘repareren’. We namen
haar mee naar een logopediste, we probeerden ergotherapie en elke andere therapie
die we konden vinden. We gingen naar conventionele doktoren en naar alternatieve
doktoren. Toen ze ongeveer zes of zeven was gaven we onze reparatiepogingen op en
probeerden we Molly te accepteren zoals ze was. Ze was het licht in ons leven. Alles aan
haar was echt en eerlijk. We hielden van haar en zij hield van ons. En we hadden een
leuke tijd met haar. Ze was gewoon leuk om mee samen te zijn. Ze leerde ons ongelooflijk
geduldig en tolerant te zijn. Op haar beurt was ze geduldig en tolerant met ons, ongeacht
de schijnbaar vreemde dingen die we van haar vroegen. Emotioneel zat ze heel stevig in
elkaar. Ondanks het feit dat we nooit precies zullen weten hoe zij haar omgeving beleefde
gedroeg zij zich met een grote waardigheid. De ware maatstaf voor succes is hoe goed je
gebruikt wat je krijgt, en Molly gebruikte wat ze kreeg zeer goed. We zullen haar glimlach en lach missen, de ondeugende blik in haar ogen en het kattenkwaad dat ze soms
uithaalde. We zullen haar aanwezigheid missen. Ze zal voor altijd een deel van ons zijn. 왗

Toen Molly stierf en haar moeder overmand was door het verlies, belde zij toch heel moedig op
om de formaliteiten voor een lijkschouwing te regelen, een ultieme gift aan de nog levenden. Ik
vertelde haar hoe het proces werkte en dat ik de procedure bij de Harvard weefsel bank zou volgen van begin tot einde. ‘Harvard’ zei ze toen weemoedig. Met haar prima gevoel voor humor zei
ze toen tussen haar tranen door ‘Ze heeft het eindelijk gehaald! We wilden altijd al dat ze naar
Harvard ging!’ (Harvard is de naam van een zeer goed bekend staande universiteit in Amerika). Ik
antwoordde haar toen dat Molly in haar korte leven ons meer had geleerd dan enige school had
gekund. Ze heeft haar formele opleiding overgeslagen en is gelijk als leraar begonnen.
Het had zo niet moeten gaan. Molly had moeten opgroeien en net als haar broer en zus naar de
middelbare school moeten gaan. Ze zou op Harvard moeten studeren in plaats van er bestudeerd
worden. En terwijl er onder onze ervaringen als ouders van een kind met speciale behoeften ook
momenten zijn van grote vreugde en geluk kennen we ook de diepe pijn die dit ouderschap met
zich mee brengt. Het moet zo nooit gaan. Het is slechts één project om geld in te zamelen voor
onderzoek, een ander om bereidwillige onderzoekers te vinden en weer een ander om mee te
werken aan het proces dat hopelijk tot genezing leidt. We moeten het onderzoek continu blijven
ondersteunen. We moeten de betrokkenheid hoog houden en het onderzoek een grote prioriteit
geven. Niemand zal het doen als wij het niet doen. Dankzij de genereuze giften van families die
hebben deelgenomen aan het onderzoek zullen we uiteindelijk tot een behandeling en een eventuele genezing kunnen komen van deze aandoening die nooit had mogen voorkomen. Het vraagt
om een moedige verplichting. Ik vraag u vriendelijk het alternatief te doordenken – meer generaties met Rett. Het is aan ons. Ouders hebben de enorme taak om het beste te zoeken en te bieden,
om onze beproevingen om te zetten in overwinningen. Wetenschappers hebben de gecompliceerde taak antwoorden te vinden op de vele vragen. Het werk dat nog voor ons ligt is ontmoedigend
en soms zwaar en lastig. Maar net zoals de beitel van de beeldhouwer het harde graniet tot kunst
vormt zo zal de hamer het steen na vele slagen raken totdat het breekt, maar breken zal het.
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Sommige dromen lijken niet mogelijk. Dan weer lijken zij niet waarschijnlijk.
Maar wanneer we echt willen dan worden zij onontkoombaar.
Christopher Reeve

Ik sloop zachtjes haar donkere kamer in en kuste haar voorhoofd. Ze bewoog, draaide haar hoofd
naar mij toe en opende langzaam haar mooie expressieve ogen. Een vredige glimlach die een volle
dag zonlicht in zich hield verlichtte de kamer met de lieflijkheid van haar wezen. Ik trok haar
lakens zachtjes op tot aan haar glimlach en stopte haar in. Ze deed haar twinkelende ogen weer
dicht en met een diepe tevreden zucht viel ze weer in een zalige slaap. Mijn gedachten gingen
terug naar de jaren hiervoor, zo vol met verwarring omdat Stacie zo’n mysterie bleef voor iedereen
die ze tegen kwam. Ik herinnerde me de frustratie van het in eerste instantie niemand kunnen vinden die wilde geloven dat er iets mis was, en toen na jaren niemand die wilde geloven dat alles
ooit goed was. Ik herinnerde me dat ik me zelf steeds weer de vragen stelde hoe?, wanneer?,
waarom? en wat? Nu bijna 15 jaar later zijn de verwarring, de frustratie, de eenzaamheid en de
onzekerheid weg. Zij zijn vervangen door hoop en een wereld vol betrokken vrienden. Stacie blijft
een klein beetje een mysterie, maar we begrijpen nu zoveel meer van haar. We hebben een lang
stuk afgelegd van de weg van het onbekende. We staan op de drempel van nieuwe ontdekkingen
die onze dochters een beter leven zullen geven. Ik hoop dat dit boek een brug heeft geslagen over
de modderige wateren van de onzekerheden van het verleden, zodat anderen deze mogen oversteken zonder ook te moeten leven met zoveel onbeantwoorde vragen. Als dat zo is dan is het alle
moeite waard geweest. Ik sluip op mijn tenen haar kamer uit en neem de zonneschijn van haar
glimlach en de warmte van mijn nieuwe hoop met me mee.
Kathy Hunter

Ik wilde een gelukkig einde. Nu heb ik op de harde manier geleerd dat sommige
gedichten niet rijmen, en sommige verhalen geen helder begin, midden en einde
hebben. Het leven draait rond het niet weten, moeten veranderen, het moment
grijpen en proberen het beste er van te maken zonder te weten wat er nog volgt.
Verrukkelijke dubbelzinnigheid.
Gilda Radner
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Een Rett syndroom
woordenlijst
Hieronder een lijst met veelgebruikte termen,
die u bij uw zoektocht naar informatie tegen
kunt komen. Sommige termen worden
gebruikt om omstandigheden te beschrijven
die het Rett syndroom verklaren. Andere
termen worden gebruikt om RS uit te sluiten

Abductie
Beweging van een arm of enig ander lichaamsdeel weg van de middellijn van het lichaam.

Adductie
Beweging van een arm of enig ander lichaamsdeel naar de middellijn van het lichaam toe.

Afwezigheidsaanval (absence)
Een algemene aanval waarbij het bewustzijn
vermindert, vroeger ‘petit mal’ genoemd.

Anorexia
Een ernstig gebrek aan eetlust.

Apnea/apnoe
Ademstilstand; bij RS komt dit meestal niet
tijdens de slaap voor.

Apraxie
Onvermogen tot het uitvoeren van gerichte
handelingen.

Aspiratie-pneumonie
Longontsteking veroorzaakt door het
inademen van bijv. voedsel in de longen.

Asphyxia /asfyxie
Storing in circulatie en zuurstofgehalte van
het bloed, die tot bewusteloosheid leidt.

Ataxie

Vaardigheden die een kind nodig heeft om
goed en passend voor haar leeftijd te
kunnen functioneren, op school, in gezin en
gemeenschap.

Coördinatiestoornis van de spieren;
beverigheid bij het reiken of bewegen van
de romp, dat wordt veroorzaakt door een
aandoening in de hersenen (cerebellum);
onzekere gang en trillerige, ongecoördineerde
bewegingen.

Acetylcholine

Atonie

Een neurotransmitter.

Gebrek aan tonus, spierspanning.

Aerophagia/aërofagie

Atonische aanvallen

Het inslikken van lucht.
Opgewondenheid.

Algemene aanvallen met plotseling verlies
van spierspanning en lichaamshouding.
Een kind valt of het hoofd zakt naar voren.

Alternatieve communicatie

Atrioventriculair

Een methode die traditionele vormen of
methoden die al gebruikt worden door iemand
om te communiceren vervangt.

Hartboezem en hartkamer betreffend.

Aanpassingsgedrag

Agitatie

Atrofie

Ambulant

Verlies, door het niet gebruiken, van
voorheen gezond weefsel.

Lopend.

Augmentatieve communicatie

Aminozuren

Alle vormen van communicatie, die taal
en schrijven vermeerderen, vervangen of
aanvullen.

Hoofdbestanddeel van eiwitten; essentiële
aminozuren: die a. welke niet door het
lichaam kunnen worden gesynthetiseerd en
met het voedsel moeten worden genuttigd.

Angelman syndroom (Happy Puppet
syndroom)
Een ontwikkelingsstoornis, die wordt veroorzaakt door het ontbreken van een klein stukje
genetische informatie op een van de
chromosomen 15. Veel kenmerken lijken op
RS, zoals houterig/ schokkerig bewegen,
spraak ontwikkelt zich niet of nauwelijks,
epilepsie en achterblijvende hoofdomtrek.

Aura
Voortekens (bijv. rilling) aan epileptische
aanval voorafgaand.

Autisme
Een ontwikkelingsstoornis, die resulteert in
afwijkende sociale interactie, verbale- en
non-verbale communicatie en ongewoon
gedrag en reactie op de omgeving.

Automatismen
Doelloze werktuiglijke handelingen bij een
gecompliceerde plaatselijke epileptische
aanval, zoals het smakken met de lippen,
kauwen of plukken aan de kleren.
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Autonoom zenuwstelsel

Bewegingsbereik

Dat deel van het zenuwstelsel dat
automatische lichaamsfuncties regelt, zoals
hartslag, temperatuur en spijsvertering.

De beweeglijkheid van een gewricht, gemeten
in graden. Kan bij RS minder zijn, zoals bij
spasticiteit (verkorte hielpezen) of door
abnormale stijfheid of fixatie (in schouders en
ellebogen). De beweging kan tijdelijk minder
zijn. Als beweging lange tijd beperkt wordt, is
het structureel omdat spieren en pezen
verkorten.

Autonome reactie
Lichaamsfuncties die onwillekeurig gebeuren,
zoals ademhalen, zweten, bloeddruk, hartslag
en blozen.

Autosomaal dominante eigenschap
Een genetische eigenschap op de autosomen
(autosoom; chromosoom dat geen geslachtschromosoom is). De ziekte treedt op als één
van een paar chromosomen het afwijkende
gen heeft; statistisch geeft een ouder met de
ziekte het door aan de helft van de kinderen.

Biological marker

Autosomaal recessieve eigenschap

tandenknarsen. Komt vaak voor bij RS.

Een genetische eigenschap op de autosomen.
Beide asymptomatische ouders moeten de
eigenschap hebben om een kind met de ziekte
te kunnen krijgen. Dit kind heeft twee afwijkende genen. Het risico van herhaling is 25%.
Men denkt dat RS niet autosomaal recessief is.

Cardiovasculair

Autosoom

Het ophouden met de ademhaling aan het
eind van het uitblazen.

Een van de 22 chromosomenparen; alle
chromosomen zijn autosomen, behalve de
geslachtschromosomen X en Y.

Een wetenschappelijke test die een ziekte
aantoont.

Brusje
Broer(tje) of zus(je) van een gehandicapt kind.

Bruxisme

Met betrekking tot hart en vaten.

Carnitine
Een stof, die het transport van lange ketenvetzuren bevordert.

Central apnea

Centraal zenuwstelsel (CZS)

Zenuwceluitloper

Dat deel van het zenuwstelsel dat bestaat uit
hersenen en ruggenmerg; vooral betrokken bij
opzettelijke bewegingen en denkprocessen.

Babinski reflex

Cerebrospinal fluid (ruggenmergvocht)

Omgekeerde voetzoolreflex, langzame dorsale
flexie (buiging naar de rugzijde) van de grote
teen bij bestrijken van de voetzool, teken van
piramidebaan–aandoening.

De heldere vloeistof, die het ruggenmerg en
de hersenen omhult en beschermt.

Axon

Barrett’s slokdarm
Beschadiging van de normale slijmvliesachtige
binnenkant van de slokdarm, die wordt
vervangen door een ‘voering’ die op de maagwand lijkt. Dit komt door voortdurende reflux
en maagzuur. De nieuwe ‘voering’ kan tegen
de maagreflux, maar een ontsteking aan de
bovenzijde van de nieuwe ‘voering’ kan de
inwendige doorgang van de slokdarm
vernauwen.

Basale ganglia
Diverse grote hoeveelheden Grijze Massa,
diep ingebed in de Witte Massa van de grote
hersenen.

Beta-endorfinen
Verzamelnaam voor stoffen in hersenweefsel
met morfine-achtige werking.

Cerebral cortex
Hersenschors, het buitenste deel van het
cerebrum.

Cerebrum
Grote hersenen, het grootste deel van de
hersenen, verdeeld in vier kwabben

Cerebral palsy (hersenverlamming)
Een storing in beweging en houding,
veroorzaakt door een niet erger wordende
beschadiging van de onvolgroeide hersenen.

Chiropraxis
Geneesmethode gebaseerd op de veronderstelling dat ziekten hun oorsprong hebben in
subluxatie (verschuiving) van de wervels, welke
door ‘manipulatie’ kan worden opgeheven.

Cholinerg
Werkzaam door middel van acetylcholine, een
weefselhormoon, geproduceerd aan de einden
van de zenuwvezels

Chromosoom analyse
Een onderzoek van de 46 chromosomen, die
de genetische code voor onze lichamelijke
en biochemische eigenschappen bevatten.
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Chronologische leeftijd

Dementie

De werkelijke leeftijd van een kind in jaren
en maanden.

Aftakeling van de geestelijke vermogens

Clonus

Proces waarbij de myelineschede van
zenuwvezels verdwijnt

Snelle, ritmische afwisseling van
spiercontractie en –verslapping.

Cognitieve vaardigheden
Denkvermogen, meestal vertaald in IQ scores;
moeilijk te meten bij RS.

Computerized axial tomography (CAT scan)
Computertomografie; een röntgenonderzoek
om zacht weefsel in het lichaam te onderzoeken. De techniek houdt in het laagsgewijs
aftasten van het lichaam. Met behulp van een
computer wordt dit tot een dwarsdoorsnede
beeld gevormd. Binnen de schedel wordt het
gebruikt om de normale anatomie van de
hersenen in beeld te krijgen en ziekte
verschijnselen te onderscheiden zoals tumoren,
gezwellen en bloeduitstortingen.
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Demyelinisatie

Dendriet
Uitloper van een zenuwcel, met vele
vertakkingen.

Desoxyribonucleïnezuur
(DNA)
Een belangrijk onderdeel van levend weefsel,
het bevat de genetische code.

Differentiële diagnose
Het afwegen van de betekenis van verschijnselen (die op twee of meer ziekten kunnen
wijzen) om de werkelijke ziekte te identificeren. Voor RS cerebral palsy en autisme.

Dopamine

Aangeboren, aanwezig bij of voor de geboorte

Voorloper van norepinefrine; een door het
bijniermerg afgescheiden hormoon, met
algemene vaatvernauwende werking
(norepinefrine; noradrenaline).

Constipatie

Dorsale flexie

Obstipatie, harde stoelgang

Buiging naar de rugzijde van de voet of hand.

Contractuur

Duodenum

Blijvende samentrekking van spierweefsel, dat
de beweeglijkheid van een gewricht beperkt.

Twaalfvingerige darm.

Convulsie
Stuip, hevige onwillekeurige spiercontractie
(oude term voor epileptische aanval).

Stoornis in de spierspanning, vaak spierkramp
en –spasmen van spieren dicht bij de middellijn
van het lichaam (nek, schouders, heupen).

Corpus callosum

Dysmotiliteit

De balk van de hersenen, die de twee
hemisferen (hersenhelften) verbindt.

Verandering in de beweeglijkheid.

Cyanosis/cyanose

Een lichte vorm van apraxie (onvermogen tot
het uitvoeren van gerichte handelingen)

Congenitaal

Blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen,
door een te laag zuurstofgehalte in het bloed.

Cytoplasma

Dystonie

Dyspraxie

Early intervention

CZS

Vroeghulp; het aanbieden van opvoedkundige
hulp op jonge leeftijd bij kinderen met leerproblemen of ontwikkelingsachterstand om
latere problemen te voorkomen/beperken.

Centraal Zenuw Stelsel

Eenvoudige plaatselijke aanval

Degeneratie
Achteruitgang in functie van cellen.

Epileptische aanval in één deel van de
hersenen.

Degeneratieve CZS ziekte

Elektrocardiogram ECG

Een ziekte die leidt tot steeds erger wordende
handicap en dood, veroorzaakt door aantoonbare opvallende veranderingen in de hersenen.
Van RS denkt men niet langer dat het een
degeneratieve CZS ziekte is.

Het met behulp van een apparaat meten
van de elektrische veranderingen tijdens de
hartslag.

De geleiachtige substantie die de celkern
omgeeft.

Deletie
Verlies van genetisch materiaal van een
chromosoom.

Elektro-encefalogram EEG
Het optekenen van de elektrische stromen die
door hersenactiviteit ontstaan. Bij RS is het
EEG bijna altijd afwijkend, terwijl er niet altijd
epileptische aanvallen zijn.
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Elektromyogram EMG
Een test waarbij draadsondes, die spierspanning meten, worden ingebracht in een spier.
De spier wordt dan elektrisch gestimuleerd
om samentrekking uit te lokken en de respons
wordt gemeten.

Elektronisch communicatie hulpmiddel
Een communicatiesysteem op basis van een
computerchip dat boodschappen bevat (woorden of zinnen) afgestemd op de gebruiker.
Afbeeldingen, pictogrammen of woorden
staan op het hulpmiddel als sleutel voor de
boodschappen.

Encephalopathia/encefalopathie
Een indicatie dat er iets mis is in de hersenen:
hersenziekte

Endorfines

zeggen dat die door hetzelfde veroorzaakt
worden.

Fijne motoriek
Het vermogen om kleine spieren te gebruiken
om een precieuze taak uit te voeren.

Flexie
Buiging van een gewricht, zodat de botten die
het gewricht vormen naar elkaar toe bewegen.

Flexor
Buigspier, een spier die buiging in een
gewricht teweegbrengt.

Forme fruste
Niet vol ontwikkelde vorm van een ziekte; bij
RS een variant met de meeste, maar niet alle
kenmerken

Fortuinlijke deactivatie

Inwendig onderzoek van een hol orgaan, zoals
blaas, slokdarm d.m.v. een endoscoop. Wordt
onder andere gebruikt om reflux (GER) vast te
stellen.

Vrouwen schakelen gewoonlijk volstrekt
willekeurig één van de twee kopieën van het
X-chromosoom uit in iedere cel. Bij fortuinlijke
deactivatie heeft de vrouw, met een mutatie
in de genen van het X-chromosoom, de
gemuteerde kopie gedeactiveerd en de
ongemuteerde laten functioneren. Zo heeft
zij geen symptomen van de ziekte, maar zij
kan het wel doorgeven.

Epiglottis

Frontale kwab

Strotklepje, een met slijmvlies bedekt kraakbeenplaatje, dat bij het slikken de luchtpijp
afsluit.

Voorste deel van het cerebrum (grote
hersenen), van belang voor vrijwillige spierbewegingen en geheugen.

Epilepsie

Fundoplicatie

Vallende ziekte, gekenmerkt door epileptische
insulten (aanvallen), uitgezonderd die alleen
door koorts veroorzaakt worden.

Een operatie waarbij de opening van de slokdarm bij de maag gedeeltelijk wordt dichtgemaakt.

Ergotherapie

Fysiotherapie

Behandeling door een ergotherapeut om
iemands vermogen om verschillende denk- en
motoriekprocessen te integreren, te vergroten
op een doelgerichte en efficiënte manier.
De ergotherapeut richt zich op ontwikkelen,
behouden of herstellen van lichaamsgebruik
voor vaardigheden in het dagelijks leven.

In België kinesitherapie; behandeling door een
fysiotherapeut om iemands motorische vaardigheden te verbeteren en onderdelen van het
lichaam sterker te maken en het uithoudingsvermogen te vergroten.

Van nature in het lichaam voorkomende stoffen met morfineachtige werking; van invloed
op het gevoel van pijn en plezier.

Endoscopie

Gastroesophageal reflux disease (GER)

Esophagus

Het terugvloeien van de maaginhoud, terug in
de slokdarm.

Slokdarm.

Gastrostoma

Esophagitis
Ontsteking van de slokdarm.

D.m.v. een operatie maken van een kunstmatige opening in de maag, naar de huid toe.

Etiologie

Grand mal

Leer der ziekte-oorzaken, oorzaak.

Oude term voor tonisch-clonisch; een vorm van
epileptische aanval met plotseling verlies van
bewustzijn, direct gevolgd door algehele
stuiptrekkingen.

Fenotype
De verschijningsvorm van een patiënt, haar
lichamelijke kenmerken; tegengesteld aan
iemands genotype, wat het genetisch profiel
van een patiënt is. Patiënten met hetzelfde
fenotype kunnen verschillende genotypen
hebben. Of het feit dat patiënten dezelfde
klinische kenmerken hebben wil nog niet

Gecompliceerde plaatselijke aanvallen
Epileptische aanvallen, die zich beperken
tot een deel van de hersenen en die het
bewustzijn veranderen.
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Geslachtschromosomen

Hypoplasie

De chromosomen die het geslacht bepalen,
X en Y chromosomen.

Gyri

Onvolkomen ontwikkeling van weefsel of
orgaan. Zowel atrofie als hypoplasie kunnen
leiden tot een kleinere hoeveelheid weefsel,
maar atrofie geeft aan dat er ooit normaal
weefsel was en hypoplasie geeft aan dat er
nooit normaal weefsel is ontwikkeld.
Beide processen kunnen in de hersenen van
Rettmeisjes voorkomen.

Windingen aan het hersenoppervlak.

Hypotonie

Hemoglobine

Verlaagde spierspanning, niet te verwarren
met spierslapte; verminderde weerstand van
spieren tegen passief rekken.

Grove motoriek
Het vermogen om de grote spieren te
gebruiken op een gecoördineerde,
doelbewuste manier om handelingen zoals
lopen en rennen uit te voeren.

De zuurstoftransporterende ijzerhoudende
rode kleurstof in het bloed, die in de longen
zuurstof opneemt en deze in het lichaamsweefsel weer afgeeft.

Heup dislocatie
Betreft het bal-in-kom gewricht van de heup,
als de bal volledig uit de kom wordt getrokken
spreken we van heup dislocatie.

Hypsaritme
Een afwijking in het EEG, een chaotisch
patroon met verspreide pieken en langzame
golven.

Hypoxie
Tekort aan zuurstof in de weefsels

Heup subluxatio

Ictus

Onvolledige ontwrichting, als de bal
gedeeltelijk uit de kom wordt getrokken.

Plotselinge aanval. Elk type epileptische
aanval kan worden aangeduid als een ictus.

Hippocampus

Idiopatisch

Deel van de hersenen.

Van onbekende oorzaak.

Hippotherapie

Ileum

Therapeutisch paardrijden.

Onderste gedeelte van de dunne darm.

‘Hogere’ motorische neuronen

Immunochemie

Duidt de zenuwcellen aan, die in de hersenschors beginnen, naar beneden kronkelen
door de hersenen tot in het ruggenmerg en
die informatie overbrengen aan de ‘lagere’
motorische neuronen. Beschadiging van de
‘hogere’ motorische neuronen resulteert in
spasticiteit en krachtige peesbuigingen (zoals
het vooruitschieten van de knie), die te snel
zijn; terwijl beschadiging van de ‘lagere’
motorische neuronen resulteert in slapte en
verminderde reflexen.

De wetenschap betreffende de stoffen die
immuniteit teweegbrengen.

Incontinentie
Niet in staat de urine of ontlasting op te
houden.

Individueel educatie programma IEP

Hypertonie

Een geschreven plan, samengesteld door
schoolleiding, ouders en kind; voor ieder
kind dat speciaal onderwijs volgt. Het bevat
minimaal de huidige sterke punten en
zwakten in de ontwikkeling van het kind,
doelen en onderwerpen, ondersteuning bij de
ontwikkeling en wanneer dit begint en
procedures voor evaluatie van het programma.

Verhoogde spierspanning

Insult

Hyperventilatie

Plotselinge aanval, toeval.

Overdreven inademen, gevolgd door
overdreven uitademen (snelle, diepe
ademhaling); vaak eindigend in ademstilstand.

Intelligentie quotiënt IQ

Hydrotherapie
Watertherapie, bijv. in een warm zwembad.

Hypofyse
Klein aanhangsel onder aan de hersenen, dat
talrijke hormonen produceert.

Score bij een intelligentie test, waarbij 100
gemiddeld is. Geeft aan hoe een kind presteert
ten opzichte van leeftijdgenoten.

Intelligentie test
Een test die het algehele leervermogen meet.
Voor RS is er nog geen bruikbare test, die het
begrip kan meten.
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Intubatie

Melatonine

Het inbrengen van een buis door neus of
mond in de luchtpijp bij dreigende verstikking.

Van nature voorkomend hormoon,
geproduceerd in de pijnappelklier
(in de hersenen), reguleert de slaap.
Ook verkrijgbaar als slaapmiddel.

Intussusceptio
Instulping van een darmgedeelte in een erop
volgend darmgedeelte; heeft vaak verstopping
tot gevolg

Meninges
Hersen- en ruggenmergvliezen.

In utero

Mentale leeftijd

Voor de geboorte.
Onvoldoende bloedtoevoer naar een
lichaamsdeel, veroorzaakt door een
beklemming of blokkade van een bloedvat.

Een manier om de prestatie van een kind bij
een intelligentietest uit te drukken. Een kind
met een mentale leeftijd 8-4 heeft een score
vergelijkbaar met een ‘gemiddeld’ kind van
8 jaar en 4 maanden.

Karyotype

Mentale retardatie

Systematische rangschikking van de
chromosomen in paren, normaal bij mensen
23 paren.

Een duidelijke achterstand in de ontwikkeling
van het denkvermogen (cognitieve vaardigheden), dat in verband wordt gebracht met
een duidelijke achterstand in toegepaste
vaardigheden (gebruik van intelligentie in het
dagelijks leven) tijdens de kindertijd.
De term ‘duidelijk’ (significant) betekent
statistisch duidelijk in vergelijking met andere
kinderen van dezelfde leeftijd.

Ischemie

Ketosis
De opbouw van zuren in het lichaam door
uithongeren; belangrijk in het ketogeen dieet.

Ketogeen
Ketonvormend; keton = een verbinding waarin
de CO-groep voorkomt, bijvoorbeeld
dimethylketon CH3-CO-CH3 (aceton)

Metabolieten

Ketogeen dieet

Stoffen die tijdens het metabolisme ontstaan.

Een dieet dat voorziet in de minimale
hoeveelheid proteïne nodig voor de groei,
geen koolhydraten en de meeste calorieën in
de vorm van vet. Het dieet wordt gebruikt bij
de behandeling van epilepsie.

Metabole acidosis

Kyfose

Zuurvergiftiging; stofwisselingsstoornis waarbij
het zuur-base evenwicht naar de zure kant is
verschoven. Sommige vormen van deze ziekte
zijn succesvol behandeld door vitamine therapie. Komt bij RS niet voor.

Kromming van de wervelkolom, zichtbaar van
de zijkant; vaak bochel genoemd.

Metabolisme

Limbisch systeem

Microcefalie

Circuit-systeem in het CZS, betrokken bij
regulatie van emoties.

Abnormale kleinheid van het hoofd.

Liquor

Een structuur in het cytoplasma van iedere cel:
de energiecentrale van de cel.

Vloeistof, L. cerebrospinalis; hersen- en
ruggenmergvloeistof.

Stofwisseling.

Mitochondria

Motiliteit

Lumbale punctie

Spontane beweeglijkheid.

Het aftappen van de subarachnoïdale ruimte
om ruggenmergvocht te verkrijgen van de
onderzijde van de rug voor onderzoek.

Mucopolysacchariden

Lysosomaal enzymen
Enzymen betrokken bij het verteringsproces in
de cel.

Magnetic resonance imaging MRI
Beeldvormend proces, dat gebruik maakt van
de magnetische resonantie van atomen om
een duidelijk beeld te geven van inwendige
delen van het lichaam.

Medulla
Hersenstam.

Product van de stofwisseling dat zich kan
opstapelen in cellen en een progressieve
neurologische ziekte veroorzaakt, die
mucopolysaccharidose heet (werd voorheen
eerst uitgesloten voor de diagnose RS werd
gegeven).

Mutatie
Een verandering in het genetisch materiaal,
die bij toeval ontstaat; kan aan volgende
generaties worden doorgegeven.
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Muziektherapeut

Onfortuinlijke deactivatie

Iemand die getraind is om muzikale
activiteiten te gebruiken om andere
vaardigheden zoals communicatie, omgang,
keuze maken en motoriek te leren.

Myoclonie

Vrouwen schakelen normaal gesproken één
van de twee kopieën van het X-chromosoom
uit in elke cel. Bij onfortuinlijke deactivatie
schakelt de vrouw, met een mutatie in de
genen van het X-chromosoom, de normale
kopie uit. Zo kan zij symptomen van een
X gebonden recessieve aandoening vertonen,
zoals de spierziekte van Duchenne of
hemofilie.

Herhaalde spiersamentrekkingen.

Organomegalie

Myoclonus nocturna

Vergrote inwendige organen; komt bij RS niet
voor.

Myelinisatie
De vorming van een laagje, myeline genaamd,
om een zenuwceluitloper; dit versnelt neurotransmissie.

Plotselinge contractie van spieren, op het
ogenblik van inslapen; dit is normaal.

Myopathie
Spierziekte.

Nasogastric buis

Orthopedie
Het specialisme dat gericht is op behandeling
van abnormaliteiten, ziekten en beschadigingen van het bewegingsapparaat.

Een tijdelijke plastic voedingsbuis, ingebracht
via de neus, door de slokdarm in de maag om
calorierijk voedsel in te brengen.

Osteoarthrosis

Negatief testresultaat
De test was normaal (gewoonlijk ervaart de
patiënt dit als een positief resultaat).

Chirurgisch weer in één lijn plaatsen van
bot; toegepast bij heup subluxatio
(heupontwrichting).

Nervus vagus

Osteoporose

De 10e hersenzenuw.

Verminderde botdichtheid.

Neuroloog

Parasympatisch

Een arts gespecialiseerd in de diagnose en
behandeling van aandoeningen van het
zenuwstelsel.

Deel van het zenuwstelsel.

Chronische aandoening van gewrichten.

Osteotomie

Pariëtale kwab

De zenuwcellen van de hersenen.

Een deel van de hersenhemisferen; deze kwab
ligt achter de voorhoofdskwab, boven de temporale kwab en voor de achterhoofdskwab.

Neuropathie

Perifeer

Ziekte van het centrale of perifere
zenuwstelsel.

Aan de uiteinden.

Neurotransmitter

Die delen van het zenuwstelsel, die buiten de
hersenen en het ruggenmerg zijn.

Neuronen

Een substantie die zenuwimpulsen van het
ene neuron op het andere overdraagt.

Perifeer zenuwstelsel

Petit mal

Neurotrofisch

Oude term voor afwezigheidsaanvallen.

Met betrekking tot de voeding van het
zenuwstelsel.

Periodontitis

Nucleus caudatus

Peristaltiek

Deel van de hersenen.

Obstipatie

Beweging van het maagdarmkanaal; door
spiercontractie (en opvolgende verslapping)
die oraal begint en zich naar de anus toe
voortzet, ontstaat een golfbeweging van de
darmwand, die de inhoud voor zich uit drijft.

Ernstige en hardnekkige verstopping.

Pharynx

Occipitale kwab

Keelholte.

Achterhoofdskwab, deel van hemisfeer in de
hersenen.

Ph test

Nystagmus
Oogsiddering; snelle, onwillekeurige oogbewegingen.

Olfactoor, olfactorisch
Met betrekking tot de reuk.

Ontsteking van het wortelvlies van een tand.

Een test voor reflux (GER): bepaalt de zuurgraad.
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Pincetgreep

Ruimtelijke desoriëntatie

Verfijnde, ontwikkelde handbeweging, waarbij
de duim en wijsvinger gebruikt worden om
kleine dingen te pakken.

Iemands gevoel waar hij/zij is in de ruimte is
verstoord en niet nauwkeurig. Bij RS kan er
een verstoord idee van de middellijn zijn,
waardoor het meisje scheef gaat staan.

Piramidebaan
De voornaamste motore zenuwbaan van het
CZS.

Salivatio

Plantaire buiging

Scoliose

Neerwaartse buiging van de tenen of vingers,
naar de zool of palm toe.

Zijwaartse verkromming van de wervelkolom,
S-bocht.

Position emissie tomografie (PET scan)

Serotonine

Beeldvormend onderzoek, dat gebruik maakt
van radioactief gemerkte chemische verbindingen om de stofwisseling van een orgaan te
bestuderen.

5 hydroxytryptamine ( 5HT), een stof met
vaatvernauwende, adreline-achtige werking.

Prevalentie
Het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in
een gemeenschap of gebied, die op een
bepaald ogenblik aanwezig zijn.

Prognose
Uitkomst of vooruitzicht van een ziekte; wat te
verwachten is.

Speekselvloed.

Siblings
De andere kinderen uit het gezin, broers en
zussen van een Rett meisje.

Spalk
Een materiaal of hulpmiddel om een
lichaamsdeel te beschermen of te voorkomen
dat het beweegt.

Spastisch

Progressief

Met toegenomen spierspanning, zodat spieren
stijf en bewegingen moeilijk zijn.

Het probleem wordt met de tijd erger.

Statisch

Pronatie

Onveranderlijk; een ‘statische encefalopathie’
is een aandoening in de hersenen die niet
met de tijd erger wordt. Het geeft niet aan of
betekent niet dat het kind statisch of onveranderlijk zal blijven. Een kind met een
‘statische encefalopathie’, zoals hersenverlamming, kan zich blijven ontwikkelen.

Voorwaarts gebogen, naar binnen.

Proprioceptie
Het weten waar ons lichaam zich in de ruimte
bevindt.

Pseudo arthritis / pseudoarthrosis
Mislukte hechting van bot, soms is dan
beengruis nodig voor herstel.

Pulmonaal
Met betrekking tot de long.

Stereotypen
herhaalde, ritmische bewegingen; in RS
meestal met de handen.

Rigiditeit
Abnormale spierstijfheid.
Residentiële plaatsing

Strabismus

Een plek, meestal geregeld en betaald door de
overheid of de ouders, waar een kind met
speciale behoeften woont en onderwijs krijgt.

Subluxatio

Retinopathie

Een pigment bevattende kern in de hersenen.

Een niet op ontsteking berustende netvliesaandoening; komt niet voor bij RS.

Sulci

Rotatie
Draaiing van een lichaamsdeel over zijn
lange as; bijv. van het hoofd, bij het over
de schouder kijken.

Scheelzien, dit is het onvermogen om beide
oogassen op één fixatiepunt te richten.
Onvolledige ontwrichting.

Substantia nigra

Groeven op het oppervlak van de grote
hersenen.

Synaps

Rett syndroom.

De aanrakingsplaats van de uitlopers van twee
naburige neuronen (of van een neuron met
een effectorgaan zoals een spier, een klier),
waar impulsoverdracht plaatsvindt.

Ruminatio

Syncope

Herkauwen.

Plotseling verlies van bewustzijn.

RS
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Temporale kwab

Vasomotore stoornis

Een van de belangrijkste delen van de hersenschors in elke hemisfeer; aan de zijde van de
slaap en gescheiden van de voorhoofdskwab
door een groef (sulcus).

Heeft te maken met de zenuwen die de
spiervezels van de wanden van de bloedvaten
aansturen, die de hoeveelheid bloed regelen
die door een bepaald lichaamsdeel of orgaan
stroomt. Bij RS wordt deze term gebruikt om
de koude, blauwachtige handen en voeten te
beschrijven.

Tonisch
Met voortdurend verhoogde spierspanning.
Tonisch-clonische aanval
Vroeger ‘grand mal’ genoemd; epileptische
aanval gekenmerkt door stijfheid gevolgd door
ritmische spiertrekkingen.

Transitionele bewegingen
Bewegingen die het ons mogelijk maken
van houding te veranderen, bijv. omrollen,
optrekken tot staan.

Translocatie
Verplaatsing van een stuk van een chromosoom naar een ander chromosoom.

Trofische voetstoornis

Verplaatsen van het gewicht
Het verplaatsen van het zwaartepunt van het
lichaam. Veel opeenvolgende bewegingen
beginnen hiermee en voor Rettmeisjes is dit
erg moeilijk.

Vestibulum
Mechaniek dat het lichaam informatie geeft
over houding en bewegingen in de ruimte, en
coördinatie en balans mogelijk maakt.

Video EEG

Trofisch betekent letterlijk m.b.t. de voeding;
dus dit betekent slechte groei van de voeten,
waarschijnlijk door slechte circulatie.

Het gebruik van videocamera om tegelijk met
een EEG ook het begin en de lichamelijke
uitingen van een epileptische aanval visueel
vast te leggen.

Truncal ataxia

Volvulus

Ataxie is slechte coördinatie, veroorzaakt door
dat deel van de hersenen dat cerebellum heet.
Truncal ataxia schrijft beperking of vergroting
van de symptomen toe aan de rompspieren.
Als de romp onvast en slecht in balans is,
moeten de ledematen extra werken om
overeind te blijven.

‘Knoop’ in de darmen, beklemming van de
darm door draaiing of knoopvorming.

Ureumklaring
De hoeveelheid bloed die in één minuut door
de nierwerking van ureum wordt ontdaan;
ureum; stikstofverbinding die ontstaat bij de
afbraak van eiwitten.

Vacant spells
Worden wel verward met epileptische
aanvallen, maar hebben meestal te maken
met onregelmatige ademhalingspatronen.

Valgus
Krom, naar buiten gebogen; slaat meestal op
de enkel bij Rettmeisjes.

Valsalva–manoeuvre
Dit gebeurt als ze diep ademhaalt en dan
probeert uit te ademen, als het ware probeert
de lucht uit te persen, terwijl de luchtweg
afgesloten is. Dit veroorzaakt een plotselinge
verandering in bloeddruk en hartritme.

Varus
Krom, naar binnen gebogen; slaat meestal op
de enkel bij Rettmeisjes.

Vasomotoor
Met betrekking tot verwijding of vernauwing
van bloedvaten.

Witte massa
Die delen van de hersenen bestaand uit
axonen, de lange uitlopers van de zenuwcellen, die boodschappen overbrengen van
de ene cel naar de andere. Deze uitlopers zijn
omgeven door een isolerend laagje, myeline
genoemd; en als de axonen in groepjes samengevoegd zijn zien ze er wit uit.

X gebonden dominante ziekte
Een ziekte veroorzaakt door een gen op het
X chromosoom, ook wel geslachtsgebonden
genoemd; doorgegeven door één ouder.

Zelfredzaamheid
Vaardigheden nodig om zichzelf te kunnen
verzorgen en te kunnen functioneren in een
gemeenschap; bijv. persoonlijke hygiëne,
omgaan met geld, koken, gebruik van
openbaar vervoer.
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Index
A
Aanvallen
107-116
Absences
108
Algemene
111
Akinetische/atonische
110
Complexe partieel
111
Eenvoudig partieel
111
Myoclonische
110
Partieel
111
Tonische/clonische
110
Acetylcholine
37, 120
Ademhaling
122-127
Adem inhouden
122
Aerophagia
123
Apnea
122, 123
Hyperventilatie
123
Valsalva manoeuvre
124
Zuurstof
125
Algehele verdoving (anesthesie)
116
Allergie
87, 113-114, 254
Anti conceptie
150-153
Anti-epileptica
114-122
Activan
113
Depakine
113
Depakote
113
Dilantin
114
Felbatol
113
Klonipin
113
Lamictal
114
Mysoline
114
Neurotin
114
Phenobarbital
114
Tegretol
113
Topamax
114
Tranzene
113
Valium
113
Zarontin
113
Apraxie
28, 100, 157
Armspalken
100-105
Ataxie
159-160
Atypisch RS
29
Autisme
21-22, 27, 32, 202
Autonoom zenuwstelsel
32, 38, 119, 122
128, 157
Automatische reacties
122, 154

B
Baarmoeder
150-153
verwijdering (hysterectomie)
152-153
Baden
147, 149
Begrip
29, 199-202
Behouden spraak
219
Beweging
155-156
Biologische marker
28
Bloedsomloop
37, 138, 163-164, 178
Boeken en tijdschriften
301
Borstelen
78-79, 96, 140
Bruxisme
30, 93

C
Carnitine
246, 247
Catalogi
144, 239
Centrale zenuwstelsel
38-39, 83, 119-121
Circulatie
30, 121, 138
Communicatie
183-219
Augmentieve
221
Alternatieve
221
Catalogi
239
Communicatie borden
227
Computers
237
IEP doelen
238
Ja/nee gebruiken
223
Keuzevaardigheden
222
Lichaamstaal
224
Oogfixatieframe
238, 241
Oogknipperen
226
Ondersteunde communicatie
225, 237
(facilitated communication)
Schakelaars
229
Voice output apparaten
231
Woorden kiezen
232
Wijzen met de ogen
225
Wijzen met het hoofd
228

D
Darmen
Degeneratieve
Diagnostische kenmerken
Diepe druk
Diepte waarneming
Dyspraxie

125-133
37-38, 176
29
79, 83
77-79
28, 38, 158, 199
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E
ECG
EEG
Emoties
Ergotherapie
Evenwicht

128
28, 30, 39, 108-112, 116, 124
121
180-182
37-78, 79, 121,122,
159-163, 179, 185, 186

F
Fecale impactie
Feldenkrais integratie
Fysiotherapie

Fundoplicatie

133
79
132, 155-156, 163,
169-170, 174,
177, 179, 250
126, 252, 254, 257

G
Gang
Gastro oesophagale reflux
Gedrag
Genen
Genetica
Chromosomen
Dominant
Erfelijk
Recessief
Gezichtsbewegingen
Gezichtsvermogen

156
250
85
38, 259-265
259-265
259-265
260
259
260
93, 121, 221, 224
30, 80

H
Handen
Bewegingen (stereotiepe)

99-106
29, 31,
32, 99, 106,
Handspalken
100-105
Vaardigheden
90-91, 99
Hersenen
30, 37-39, 107, 108-111,
115-116, 199-122, 158
Axons
119
Basale ganglia
121
Broca’s gebied
120
Nucleus Caudatus
37
Cerebellum
121
Corpus callosum
120
Cytoplasma
119
Denrieten
119
Frontale kwab
37, 39, 120
Grijze massa
119
Hersenstam
119
Hippocampus
121
Hypothalamus
121
Medulla (hersenstam)
121

Meniges
121
Neuronen
37, 38, 108-109, 120, 122
Neurotransmitters
119
Occipitale kwab
120
Putamen
37
Ruggenmerg
119-122
Temporale kwab
120
Verlamming
27, 202
Witte massa
119
Heupen
163-165, 177
Adductie
164
Dislocatie
164
Osteomie
164
Subluxatie
164
Hippotherapie
175, 186
Hoofdomvang
29, 30, 37
Huid
101-102, 113, 138,
148-150, 168
Huilen
38, 79, 83, 86-92, 108,
130, 250
Hydrotherapie
175, 185, 186, 286
Hypertonie
157
Hyperventilatie
30, 31, 39, 101, 122-128,
171,177, 244, 248
Hypotonie
157, 175

I
IEP (Individueel
177-183
educatief programma)
Communicatie doelen
238
Ergotherapiedoelen
182
Fysiotherapiedoelen
179
Logopediedoelen
183
Muziektherapiedoelen
185
Intelligentie
29, 108, 159, 195, 199, 201
Internet sites

K
Kauwen

30, 93, 128, 178, 220,
243-245, 248, 253
115-116, 244
140-141, 244-245
159, 166, 173-175, 268

Ketogeen dieet
Kwijlen
Kyfose

L
Laxeren
Carnitene (Carnitor)
Levensverwachting
Longontsteking
Lovaas methode

132-135
247
28, 36, 56
36, 40, 128, 256
203
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M
Maag-darmcrisis
Maagzuur
Massage
Masturbatie
MCT dieet
Medicijnen
Reglan®
Tyrosine
Menstruatie
Mobiliteit
MOVE
Mutatie
Muziektherapie

R
138
250
153
245
34
250
35
148-153, 268
32, 36, 178-179, 202
177-178
27, 30, 42, 259-260
100, 184-185, 195

N
Nachtmerries
Neurotransmitters
Acetylcholine
Dopamine

92, 195
37, 119-120
37, 120
37-38, 120

O
Obstipatie
Onderwijs
Integratie
Ontwikkeling

30, 38, 131-138
195, 209, 269
210-212
27, 31, 37, 39, 119,
175-177, 199, 259, 260
Stoornis
27-28, 56
Ondersteunende kenmerken
30
Oogcontact
27-28, 31-32, 86, 184
Oor ontsteking
87, 124
Opwinding
66, 99, 101, 186
Osteoporose
156, 161
Overleving
40

P
Parasympathische systeem
Phenylkentonuria (PKU)
Pijn
Prikpil
Positionering
Prognose
Proprioceptie
Puberteit

140
28
37, 85-97, 110,
113-114, 120-122
150-153
165, 169, 185, 229
36
84, 160-161, 179, 181,
185, 229
32, 128, 148, 149

Regressie

27, 29, 31-32, 77, 86,
182, 199, 202
Röntgen
162, 165-166, 168-169, 249
Ruimtelijke oriëntatie
79, 159, 160, 175
Ruggenmerg
38, 119-122

S
Schommelingen
85
Scoliose
30, 32, 36, 131, 155-157, 165
Sensorische integratie
78-80, 140,
181, 203
Serotonine
83
Sexueel(ele)
121, 153
Slaap
31, 39, 92,114, 121-122,
124, 129-131
Slikken
30, 36-39, 122-123, 125,
128, 140, 247-257
Smaak
82, 120-122,
Spalken
100-105
Spasticiteit
30, 32, 100, 105, 157, 185
Spieren
157, 163-166, 169, 178
Spijsvertering
122, 156, 169
Spraak
94, 144, 183, 219
Status epilepticus (SE)
113, 116
Stemming
37, 85
Stereotiepe (zie handen)
100, 105, 155,
178, 202
Stimulatie
83
Stress
72
Sympatisch
122, 128
Synapsen
37

T
Tampons
Tanden
Tillen
Transitionele

149
93, 143-145, 239
147
160

U
Uitdroging
Uit-huis-plaatsing
Urine

252-253
273
28, 121
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V
Vacant spells
Vaginale infectie
Verkortingen
Verslikken
Vestibulair
Voeten

31, 38, 107, 126
149
178-179
249-250, 255-256
84, 157
30, 101, 110, 138-139,
163-164, 175

Z
Zenuwstelsel
119, 122, 128, 140, 157
Zindelijk
154, 146, 147
Zintuigen
77-84
Gehoor(vermogen)
81
Gezichts(vermogen)
80
Reuk(vermogen)
83
Smaak(vermogen)
83
Zitten
148, 155, 159, 160
Zuurstof
116, 124-125
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