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Colofon

DUOLEGAAT
Sinds 1 juli 2021 is het in Vlaanderen niet meer interessant om verenigingen via uw testament te 
begunstigen met een duolegaat. 

In het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verandert er niets en kunnen 
belastingplichtigen nog steeds gebruik maken van deze fiscale techniek. Geen van beide regio’s 
heeft plannen aangekondigd om het fiscale voordeel van een duolegaat te herzien.

Hebt u een testament opgemaakt met een duolegaat, dan adviseren wij u dit te bespreken met 
uw notaris en waar nodig aan te passen.

TER COMPENSATIE
Voor de ‘goede doelen’ voorziet de Vlaamse wetgever dan weer dat zij 
vanaf 1 juli 2021 geen erf- of schenkbelasting meer moeten betalen op 
wat ze ontvangen uit een nalatenschap (vroeger 8,5%) of een schenking 
(vroeger 5,5%).

De Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw komt hiervoor in aanmerking.
Overweegt u om onze vereniging op te nemen in uw testament? Neem 
dan contact op met uw notaris en geef volgende coördinaten door:

(Peter)

NOTA: FAMILIENIEUWS

Wij nemen belangrijke gebeurtenissen uit het leven van onze Rett gezinnen 
op in de Rett Gazet wanneer we daar ‘officieel’ van op de hoogte gesteld 
worden (post, e-mail). Als we ‘via via’ familienieuws vernemen, gaan we er 
niet automatisch van uit dat de familie dat gedeeld wil zien.

Wil je graag jouw speciale momenten – geboorte, overlijden, communie, 
bijzondere verjaardag, … – opgenomen zien in de Rett Gazet? Laat het ons 
weten.

Lil 26, 2450 Meerhout
brsv@rettsyndrome.be

Testament VOOR RETT
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RETT agenda

First things first
29 januari 2022
De gastronomische winterwandeling voor Rett ouders is gepland op zaterdag 29 
januari 2022. We gaan dit keer Diest verkennen. Meer informatie volgt via e-mail en 
de reguliere post. Fingers crossed dat deze bijeenkomst kan doorgaan!

23 april 2022
Rett familiedag in het GielsBos. We kijken ernaar uit om de hele Rett familie terug 
te zien ‘in het echt’. Alle Rett gezinnen zijn van harte welkom, iedereen ontvangt een 
uitnodiging met de post.

We tellen de dagen, uren en minuten af op https://www.rettsyndrome.be/agenda

27 mei 2022 – A Rett Toi Pour Courir
Estafetteloop ten voordele van de Rett research in combinatie met een Rett 
conferentie in Menen. 

Het precieze programma wordt later gedeeld. We wensen vooral dat het een mooie 
dag wordt voor Rett kinderen en hun gezin. We willen jullie een leerrijke ervaring 
aanbieden met zorgvuldig uitgekozen sprekers met een interessant verhaal voor 
ouders, verzorgers, therapeuten en artsen.
(Caroline Lietaer)

28 september – 1 oktober 2022
Het negende Rett Wereldcongres gaat door in Australië. 
Alle info op www.rettworldcongress.org
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RETT mijmeringen
Oktober is de jaarlijkse Rett Awarness maand. 
Dat merk je vooral op sociale media. Tof initiatief. 
Om een of andere onbekende reden zijn oktober 
en november bij ons de laatste jaren ook de 
maanden dat Rett meer opspeelt dan anders. Het 
is de periode dat bij Jana twee jaar geleden de 
epileptische aanvallen weer begonnen nadat ze er 
jaren vanaf was geweest. Het zijn de maanden van 
moeilijker slapen en van extra zorgen. Rett is dan 
heel nadrukkelijk aanwezig in ons leven. 

In mijn herinnering was Rett wel aanwezig in de 
eerste 14 à 15 jaar van Jana’s leven, maar fietsten 
wij toch vrij zorgeloos door het leven. Stemmings-
wisselingen, nachtelijk huilbuien, epilepsie, eet-
problemen, moeilijke stoelgang, scoliose, ... bleven 
ons allemaal bespaard. Jana is altijd een makkelijk 
meisje geweest: gelijkmatig van humeur, tevreden 
met het leven. Meestal sliep ze goed. Scoliose was 
er wel, maar nog niet problematisch, en eten deed 
ze als de beste. Zij lustte alles, at veel en graag en 
genoot daar echt van. 

Dokter Smeets zei ooit dat Jana, gezien haar 
genetisch materiaal, ‘boven haar stand’ leefde. Ze 
was beter en kon meer dan te verwachten op basis 
van haar mutatie. Soms denk ik dat zij nu meer in 
de richting van haar genetische basis evolueert. 

De epilepsie is terug, en veel heftiger dan vroeger. 
Haar aanvallen komen nu meestal in clusters. Ze 
duren langer en zijn angstaanjagend om te zien. 
Het is altijd heftig en we zijn altijd weer opgelucht 
als ze voorbij zijn, als we ons en haar leven weer 
langzaamaan kunnen opbouwen. Gelukkig heeft 
Jana nog steeds aanvalsvrije maanden en betekent 
epilepsie maar een klein stukje van onze dagelijkse 
realiteit. 

Slapen is wisselend. Meestal slapen we allemaal 
als roosjes, maar minstens eenmaal per week 
ligt Jana ‘s nachts wakker, en wij dan soms ook. 
Stemmingswisselingen en huilbuien kennen we nog 
steeds niet (hout vasthouden).

Eten is de laatste twee jaar wel een groot probleem 
geworden. Zoals wel meer Rettjes, is Jana nooit dik 
geweest, maar nu is ze echt heel mager. Ze is kilo’s 
afgevallen de afgelopen twee jaar. Ze weegt te 
weinig, echt veel te weinig. Corona – met de 
bijkomende mentale moeilijkheden voor Jana –
speelde een rol. Maar ook daarvoor al was eten 
moeilijker dan vroeger, was Jana al wat kies-
keuriger, ging het eetproces trager en werden de 
tafelmomenten langer. Tijdens corona verergerde 
dat allemaal sterk. Jana’s smaak is helemaal 
veranderd. Ze houdt nu van meer pit in haar eten. 
Het grootste probleem is echter dat ze soms 
gewoon niet of veel te weinig eet. Af en toe vinden 
we een ‘oorzaak’, of dat denken we toch: ze is 
premenstrueel, ze heeft een aanval gehad, ze is te 
moe, ... Maar vaak, meestal, is er geen aanwijsbare 
reden. Eten en de tafelmomenten zijn niet langer 
een ontspannend familiegebeuren. Het is moeten, 
het is werken. Het is zoeken en alle dingen doen 
die ik van plan was nooit te doen: verschillende 
gerechten maken en proberen tijdens dezelfde 
maaltijd, omkopen, dreigen, boos worden, meer dan 
een uur aan tafel zitten, eten opnieuw en opnieuw 
opwarmen, snoepjes en koekjes geven om toch 
maar iets naar binnen te krijgen, ...

Toch zijn er nog dagen, weken, zelfs maanden dat 
Jana wel goed en veel eet. Grote borden vol kan 
ze dan rustig op haar gemakje naar binnen spelen. 
Het gaat traag, maar het gaat binnen. Ongelooflijk. 
Maar zoals blijkt, zijn deze periodes niet genoeg om 
haar gewicht op peil te houden en raakte zij dus 
geleidelijk ettelijke kilo’s kwijt. Haar bloedwaarden 
zijn nog steeds goed, ze krijgt nog genoeg 
voedings stoffen binnen. Dat is een geruststelling, 
maar toch blijft het moeilijk. Het geeft me stress 
en ook een beetje een gevoel van falen. En van 
machteloosheid, want je kan haar niet dwingen om 
te eten he.

Oktober was dit jaar ook het jaar dat scoliose 
weer een belangrijk punt werd voor Jana. Het 
laatste jaar is haar scoliose erger geworden. Voor 

Cindy’s
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de artsen is er één oplossing: een operatie. Voor 
ons is dat veel minder duidelijk. Jana kan nu 
nog rondstappen. Ik weet wel dat haar stappen 
helemaal niet lijkt op ons stappen, maar toch, met 
wat steun kan ze op een vlakke ondergrond op 
haar eigen manier stappen. Dat is goed voor haar 
spieren en pezen, voor haar vertering, voor haar 
humeur, maar zeker en vast ook voor haar sociale 
en emotionele welzijn. Ik probeer haar elke dag een 
uur tot anderhalf uur te laten rondstappen. Ook in 
het dagcentrum nemen ze daar de tijd voor. Voor 
Jana is niets zo tof, zo belangrijk als stappen. Ze 
wordt helemaal gelukkig als ze naar iemand toe 
kan gaan om die persoon een schouderklopje, een 
knuffel, een begroeting, een interactief momentje te 
geven. Personen die op een stoel zitten, zijn precies 
op Jana’s ooghoogte om contact mee te maken. 
Helemaal blij wordt ze daar van, en de mensen die 
zij zo ontmoet ook. Op die momenten is ze heel 
gul met haar knuffels, kijkt ze diep in je ogen en 
maakt ze op een heel intense manier contact. Dat 
ze dit na een rugoperatie niet meer zou kunnen, is 
vandaag een te hoge prijs voor ons en voor haar. 
En die kans is redelijk groot. Maar makkelijk of 
vanzelfsprekend is het niet om het advies van de 
artsen naast je neer te leggen. Zij zien de gevolgen 
op langere termijn, ergens in de toekomst, en ook 
wel voorwaardelijk (het zou kunnen dat). Wij zien 
de gevolgen op korte termijn, wij zien dat haar 
levenskwaliteit zonder stappen fel achteruit zou 
gaan. Contacten leggen in een rolstoel is moeilijker 
en minder op haar voorwaarden. Natuurlijk is er dat 
stemmetje in ons achterhoofd dat zegt: wat als we 
te lang wachten met die operatie en ze inderdaad 
later veel last krijgt, last die wij nu zouden kunnen 
voorkomen door toch te gaan voor een operatie. 
Maar als je haar dan weer met een grote glimlach 
en schitterende oogjes ziet rondstappen op zoek 
naar een knuffelmaatje, dan is het voor ons 
zonneklaar dat die operatie niet voor nu zal zijn.

Een van de ergste dingen van het hebben van 
een kind met Rett, of met een andere beperking, 
is het gevoel van machteloosheid dat je als ouder 

af en toe overvalt. Je kind op de een of andere 
manier ongemak zien ervaren, zien lijden en niet 
weten waarom, of er niet direct iets aan kunnen 
veranderen, of ondervinden dat de bestaande 
oplossingen niet goed of niet goed genoeg zijn. De 
hulpzoekende blik die zich vol vertrouwen in je ogen 
boort, ja, die komt binnen.

Als ouder wil je je kind gelukkig en tevreden zien, 
of toch in ieder geval zonder pijn of ongemak. Als 
dat niet kan, wil je iets kunnen doen om het beter 
te maken, te verhelpen, liefst om het helemaal weg 
te nemen. Je kind last zien hebben en haar niet 
kunnen helpen, daar word je boos en verdrietig van. 
Je voelt je machteloos. Je zou veel liever al haar 
ongemakken overnemen en zelf lijden. Maar dat 
kan niet. 

Natuurlijk zijn er dingen die je als ouder, met of 
zonder hulp, wel kan oplossen. Iets kunnen ‘doen’ 
als je kind zich niet goed voelt, lucht op. Actie 
ondernemen en doorgaan. Soms zijn die onge-
makken van korte duur of lossen ze zichzelf op. 
Maar er zijn er helaas ook die jaren aanslepen. 
Waarbij er mogelijke oplossingen uitgeprobeerd en 
weer aan de kant geschoven worden, om dan weer 
opnieuw te beginnen. Ongemakken waarvan we 
niet weten hoe of waarom, en dus ook niet wat we 
kunnen doen om te helpen. Verschrikkelijk is dat. 

Alhoewel ik niet altijd een grote prater ben, biedt 
het soms troost om te weten dat andere ouders 
je begrijpen, willen luisteren. Zij komen niet altijd 
met oplossingen, maar dat hoeft ook niet. Gewoon 
kunnen vertellen over je zorgen of, zoals ik nu, 
die neerschrijven, helpt. Ook het feit dat al onze 
dochters ongelooflijk moedige, veerkrachtige en 
optimistische meisjes zijn helpt. Op een goede dag 
in hun stralende ogen kijken, die tot diep in je ziel 
blikken, helpt.

Voor al onze moedige Rett helden: fijne feestdagen 
toegewenst, met mooie, warme, sprankelende 
ontmoetingen en momenten. 
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RETT wetenschap

Een uitdaging
Beoordelen van de cognitieve functie bij Rett kinderen

Deelnemen aan standaard cognitieve tests kan 
een uitdaging zijn voor mensen met het Rett 
syndroom vanwege de impact van de stoornis op 
spreken en motoriek. 

Veel klassieke intelligentie tests vereisen bijvoor-
beeld dat individuen hun antwoorden selecteren 
met behulp van het gesproken woord en/of door 
het aan te wijzen. Deze vereisten verhinderen 
Rett patiënten de vragen te beantwoorden. Het 
was vroeger dan ook niet mogelijk om hun intel-
lectuele functioneren nauwkeurig te beoordelen. 

De afgelopen jaren is het team in het Labo voor 
Cognitieve Neurowetenschappen in het kinder-
ziekenhuis van Boston – met genereuze financie-
ring van IRSF – begonnen aan een ambitieus 
onderzoeksproject om een cognitieve test (de 
Mullen Scales for Early Learning of MSEL) aan te 
passen voor kinderen met het Rett syndroom. 

Het doel is om de verbale en motorische ver-
eisten om te antwoorden te minimaliseren en zo 
een meer objectieve lezing van het cognitieve 
vermogen van het kind te verkrijgen. De MSEL 
wordt daartoe aangepast, zodat die op een com-
puter met oogbesturing kan worden afgenomen. 
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het kind 
gecoördineerde oogbewegingen kan uitvoeren 
om de vragen te beantwoorden.

De Mullen Scales of Early Learning (MSEL) is een 
cognitieve ontwikkelingstest die wordt gebruikt 
bij jonge kinderen tot vijfenhalf jaar oud. Deze op 
spel gebaseerde, interactieve beoordeling omvat 
vijf domeinen of ‘schalen’, met name fijne moto-
riek, grove motoriek, expressieve taal, receptieve 
taal en visuele ontvangst. 

De examinator zit tegenover het kind, presenteert 
een reeks objecten en foto’s, en stelt ondertussen 

vragen. De MSEL werd aangepast voor de Rett 
kinderen. Er werden (met toestemming van Pear-
son Inc., de ontwikkelaar van de MSEL) verschil-
lende strategieën gebruikt om deze ‘Aangepaste 
MSEL’ te ontwikkelen. In deze variatie op de 
conventionele beoordeling wacht degene die de 
test afneemt langer op antwoorden, ondersteunt 
de handen wanneer nuttig en accepteert vegen, 
tikken of gerichte oogblikken in plaats van aan-
wijzen om de vragen te beantwoorden. 

Er namen 47 Rett meisjes deel aan het onder-
zoek. Bij afname van de MSEL zijn er beduidende 
verschillende tussen de verschillende domeinen 
of schalen. Scores op onderdelen grove en fijne 
motoriek en taalexpressie zijn op of onder de 
50%, wat te verwachten is gezien het feit dat 
verminderde verbale communicatie en verlies 
van doelgerichte handbewegingen typische Rett 
symptomen zijn. 

De resultaten bij de domeinen ‘visuele ontvangst’ 
en ‘receptieve taal’ varieerden echter van zeer 
laag tot zeer hoog.

De bevindingen tonen aan dat sommige Rett 
meisjes in staat zijn om op of zelfs boven hun 
leeftijdsniveau te presteren wanneer ze worden 
getest op een manier die niet afhankelijk is van 
verbale reacties of fijne motoriek. 

Een meisje van 30 maanden scoorde bijvoor-
beeld ‘zeer laag’ (equivalent van 14 maanden) 
op fijne motoriek en ‘zeer laag’ (equivalent van 8 
maanden) op expressieve taal, maar ‘gemiddeld’ 
(equivalent van 34 maanden) in receptieve taal 
en ‘zeer hoog’ (equivalent van 48 maanden) op 
visuele ontvangst. Dit ongelooflijke resultaat zou 
zorgverleners en leraren moeten aanmoedigen 
om Rett meisjes intellectueel uit te dagen en zo 
hun potentieel te maximaliseren.
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Beoordelen van de cognitieve functie bij Rett kinderen
Een studie van Charles Nelson & Lauren Baczewski
(Boston Children’s Hospital), verslaggeving: IRSF

Om een objectievere meting van de oogblikken 
mogelijk te maken, werd de MSEL vervolgens 
aangepast voor gebruik met een Tobii (©) eye 
tracker. Zoals veel ouders en clinici weten, worden 
Tobii eye trackers steeds vaker gebruikt om Rett 
kinderen te helpen bij het communiceren. Daarom 
werd dit instrument gekozen om een aantal items 
van de MSEL aan te passen. 

Concreet werden objecten en items van de 
traditionele MSEL geconverteerd naar het Tobii-
platform. Vooraf werden de ogen van het kind 
gekalibreerd op het Tobii-scherm om ervoor 
te zorgen dat de computer de blik nauwkeurig 
vastlegde. 

Terwijl elke vraag werd gepresenteerd, werd de 
live viewer-functie in de Tobii-studio gebruikt om 
de oogboog van de deelnemer te reflecteren, 
zodat de blik van het kind te allen tijde op het 
scherm zichtbaar was (de blik wordt weerge-
geven als een rode stip). 

Vervolgens vroeg de examinator aan het kind om 
naar het antwoord te kijken. 

Figuur 1
Wanneer de drie items worden gepresenteerd, wordt aan het 
kind gevraagd om te kijken naar het item dat lijkt op het doel
object (aangegeven door de zwarte pijl)

De eye tracking versie van de MSEL werd getest 
bij 27 Rett kinderen 32 andere kinderen van 

vergelijkbare leeftijden. Door de vergelijking van 
beide groepen kunnen normatieve gegevens 
verzameld worden om dit instrument voortdurend 
aan te passen.

Conclusie
De resultaten zijn bemoedigend. Er liggen echter 
twee uitdagingen in het verschiet. 

De eerste is om normatieve gegevens te ver-
zamelen van een grotere steekproef om zowel 
een standaard aangepaste MSEL als een eye 
tracking MSEL te voltooien. Op die manier kun-
nen de scores van elke deelnemer op beide 
metingen vergeleken worden om de validiteit van 
de eyetracking-versie verder te bepalen. 

De tweede is om het aantal subtests op de 
originele MSEL die kunnen gebruikt worden met 
eye-tracking uit te breiden. De grootste uit daging 
hierbij zal zijn om een manier te vinden om de 
expressieve taal, de fijne en de grove motoriek te 
evalueren.

(Vertaling Anna)

 

Lees het artikel op IRSF
https://www.rettsyndrome.org
(Engelstalig)
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RETT wetenschap

Artificiële Intelligentie

Een nieuw instrument bij de 
diagnose van zeldzame ziekten

Een nieuwe technologie, gebaseerd op Artificiële Intelligen-
tie (AI) diagnosticeert snel en accuraat zeldzame aandoe-
ningen bij ernstig zieke kinderen. Dit is een voorbode van 
een nieuwe fase in de geneeskunde, waarbij technologie de 
clinici helpt om snel de onderliggende oorzaak van ziekten 
vast te stellen, zodat ze vroeger kunnen starten met de 
juiste behandeling.

Wereldwijd worden elk jaar ongeveer zeven miljoen baby’s 
geboren met ernstige genetische afwijkingen. Vaak begint 
hun leven op de Intensive Care. Momenteel zoekt men naar 
de oorzaken door de drie miljard DNA-letters waaruit het 
menselijk genoom bestaat af te lezen. Dat aflezen duurt 
uren, maar het kan dagen of weken van vergelijkende 
analyse vergen om een diagnose te stellen. Voor een deel 
van die baby’s is dat niet snel genoeg. Een diagnose in de 
eerste 24 à 48 uur is voor sommigen van cruciaal belang. 
Snelheid en accuratesse zijn hierbij essentieel.

De onderzoekers ontwikkelden het nieuwe Fabric-GEM-
algoritme, op basis van AI, om DNA-fouten te vinden. Deze 
studie is een mijlpaal. Ze toont aan dat AI-gestuurde tech-
nologie het potentieel heeft om de patiëntenzorg aanzienlijk 
te verbeteren.

GEM werd getest door de volledige genomen te analyseren 
van 179 eerder gediagnosticeerde patiëntjes uit diverse 
medische centra van over de gehele wereld. GEM identifi-
ceerde het oorzakelijke gen in de top twee bij 92% van de 
gevallen. Bestaande instrumenten behalen bij dezelfde taak 
minder dan 60%. 

GEM maakt gebruik van AI om de enorme, steeds groei-
ende hoeveelheid kennis samen te voegen. Grote data-
bases met genomische sequenties van verschillende popu-
laties, klinische informatie en andere opgeslagen medische 
en wetenschappelijke gegevens worden gecombineerd 
en vergeleken met de genoomsequentie en de medische 
gegevens van de patiënt. 

Een hulpbron voor het verzamelen van gegevens is het 
programma Clinithink’s CLiX focus, dat doktersnota’s scant 
op de klinische presentaties van de ziekte van de patiënt. 
Een medische fiche groeit algauw tot een dossier met vele 
pagina’s klinische aantekeningen. Die notities handmatig 
bekijken en samenvatten als onderdeel van het diagnos-

tische proces is enorm tijdrovend. De tool van Clinithink’s 
kan deze notities in seconden automatisch converteren 
voor gebruik met GEM. Dat is van cruciaal belang voor de 
snelheid van het proces.

Bestaande technologieën identificeren in hoofdzaak kleine 
varianten in het genoom. GEM kan ook structurele varian-
ten detecteren. Deze zijn vaak complexer en zouden aan de 
basis liggen van 10 à 20% van de genetische ziekten.

De ontwikkeling van GEM en andere genoomanalyse-
technologieën opent nieuwe deuren. Gezinnen die voor de 
ontwikkeling van deze instrumenten lang in onzekerheid 
bleven, krijgen nu sneller een antwoord. De verklaring 
waarom een kind ziek is, kan nu vroeger gevonden worden. 
Daardoor kan de behandeling eerder gestart worden, wat 
soms tot genezing leidt.

Online publicatie op 14 oktober 2021 ‘Artificial Intelligence 
enables comprehensive genome interpretation and nomi-
nation of candidate diagnoses for rare genetic diseases’

(Vertaling en samenvatting, Anna)
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Lees hier het originele artikel
(Engelstalig)

Een baby met het Rett syndroom vertoont nog geen 
symptomen, en voor het Rett syndroom is een snelle diag
nose niet levensbepalend. Indien in de toekomst breder 
gebruikt, kan deze technologie wel zorgen voor kortere 
wachtperiodes en snellere duidelijkheid. Een diagnose van 
bij de geboorte wordt mogelijk indien deze technologie bij 
alle pasgeborenen toegepast zou worden. 

Eurordis (Europese Vereniging voor Zeldzame Ziekten) is 
een campagne gestart om de screening van pasgeborenen 
uit te breiden. In de internationale Rett gemeenschap 
zijn de meningen daarover verdeeld, aangezien er geen 
behandeling bestaat.



Een nieuw instrument bij de 
diagnose van zeldzame ziekten

‘t Is Feest!
voor twee van de jongsten

Wat heeft Ellis genoten van de zomervakantie: zoveel quality time met mama, papa en 
kleine zus Lena, dat was elke dag een beetje feest! Afgelopen zomer werd ze ook vier 
jaar, een verjaardag die uitgebreid gevierd werd! (Elien)
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Marie M.
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dossier

communicatie

In deze aflevering van ons dossier ‘Rett en Communicatie’ geeft Rozemie een 
korte stand van zaken over haar werkzaamheden als Rett Communicatiecoach.

Voorzitter Cindy was onze pionier voor het verkrijgen van een spraakcomputer 
met oogbesturing. Haar dochter Jana was de eerste Belgische Rett meid die 
zo’n toestel mocht gebruiken. Cindy vertelt wat zes jaar Tobii in huis betekent 
voor Jana en voor het hele gezin. 

Hun perikelen van de aanvraag tot de Tobii effectief in huis was, lees je in Rett 
Gazetten 43 tot 47: https://www.rettsyndrome.be/rett-gazet

In een volgende editie gaan we uitgebreid in op de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen in de ondersteunde communicatie. We laten dan ook een aantal 
ouders aan het woord.

(Anna)
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D

Het Rett communicatieproject

een Update
Begin juni werd ik voor de tweede keer mama, deze keer 
van een lieve zoon Ferre. De zomer is voorbijgevlogen en 
begin september ging ik terug aan het werk, zowel thuis 
in mijn praktijk als voor de BRSV. In heel wat gevallen 
betekende dat de draad terug oppikken, maar er stonden 
ook nieuwe gezinnen op de wachtlijst om te contacteren en 
te leren kennen. Sinds de begindagen van dit project (het 
najaar van 2016) werden precies 30 gezinnen begeleid, 
waarvan er recent vier nieuwe gezinnen een aanvraag 
hebben ingediend. Sommige begeleidingen lopen nog actief, 
sommige gezinnen help ik nog sporadisch verder via e-mail, 
andere trajecten zijn afgerond. 

Doorheen de tijd merkte ik dat het werken met de com-
puter met oogbesturing voor veel meisjes of vrouwen met 
Rett een ondersteuning kan bieden voor de communicatie, 
maar dat dit niet zomaar voor elk meisje geldt. De zoek-
tocht naar een geschikte vorm van communicatie is een 
heel individueel traject, waarbij we zowel naar de sterktes 
van het meisje als naar de mogelijkheden van de omgeving 
moeten kijken. Van daaruit nemen we, na overleg met alle 
partijen, een gefundeerde beslissing.

Op zes maand tijd kan er veel veranderen, zo blijkt. Niet 
alleen is mijn gezin uitgebreid, ook mijn kennis van de 
hard- en software moest sinds mijn afwezigheid worden 
bijgeschaafd! Er zijn enkele nieuwe versies van spraakcom-
puters met oogbesturing. De belangrijkste om te vermelden 
is de vernieuwing van de Tellus i5 naar de Tellus i6 (met 
ingebouwde oogbesturingsmodule). Daarnaast volgde ik 
onlangs ook beide (online) cursussen van Mind Express 
5, omdat ook Mind Express (de communicatie software 
die standaard bij de Tellus past) een heuse metamorfose 
kreeg. Deze vormingen waren heel interessant. Het bekijken 
van het (online) Isaac nf-congres en de (wederom on-
line) netwerkbijeenkomsten van het expertise-netwerk in 

Nederland staan nog op mijn programma voor de komende 
maanden. 

De covid-pandemie blijft ieders situatie beïnvloeden en 
maakt ook dat ik nog steeds zoveel mogelijk online werk. 
Sinds de lente van vorig jaar (en dus de start van deze 
pandemie) ben ik meteen begonnen met tele-logopedie 
zowel in mijn praktijk als voor mijn job als Rett communi-
catiecoach. Dat heeft zeker al zijn vruchten afgeworpen! 
Vergaderingen waarbij we elkaar vroeger in levende lijve 
op verplaatsing ontmoetten, kunnen vaak  gelijkwaardig 
vervangen worden door een online meeting. Alleen be-
paalde voorbeelden geven en zaken illustreren is vaak een 
uit daging, dan moeten we creatief zijn. Moeilijker is het 
begeleiden op afstand van demo-momenten van spraak-
computers. Zeker bij technische problemen is advies geven 
op afstand niet vanzelfsprekend. Indien mogelijk probeer 
ik tijdens de demo-periodes bij de ouders, de school of de 
voorziening langs te gaan.

Uitgebreide verslagen over mijn gevolgde opleidingen en 
cursussen komen aan bod in de volgende Rett Gazet. Heb 
je ondertussen vragen over ondersteunde communicatie 
of wil je een begeleiding starten? Neem gerust contact 
op met mij, dan probeer ik zo goed mogelijk te helpen: 
rettlogo@gmail.com 

(Rozemie)

Tobii goes Apple Een van de grote spelers in de wereld van de spraakcomputers met 
oogbesturing, Tobii Dynavox, bracht een accessoire op de markt voor gebruik 
met de iPad. Voordien was alle eye-trackingtechnologie die ze op de markt 
brachten gebaseerd op het Windows besturingssysteem, nu worden ook 
Apple-gebruikers bediend.

De TD Pilot, een ombouw voor de iPad met eye-tracking en 
spraaktechnologie, kan op een rolstoel bevestigd worden. Alle info:
https://www.tobiidynavox.com/pages/tdpilot
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Ik heb het net even nagekeken en ja, 
onze oogbesturingscomputer is echt 
al zes jaar een deel van ons gezin. Dat 
is een hele tijd. Een goed moment 
om onze aanvraag voor een nieuwe 
in orde te brengen. In de technologie-
wereld is zes jaar een eeuwigheid, 
deze computers zijn ondertussen nog 
veel beter geworden.

De meest opvallende constanten in 
die zes jaar zijn de wisselvalligheid 
en het harde werken. Jana kan best 
wel goed communiceren met haar 
computer. Het gaat niet zoals wij com-
municeren, of zoals de zussen dingen 
vragen, vertellen, meedelen, gevoelens 
uiten, verbanden leggen. Bij Jana blijft 
de communicatie veel meer in het hier 
en nu. Kort en duidelijk. Ze uit wensen 

en gevoelens, ze kan meepraten en 
ze vraagt naar andere mensen. Als 
ze lang thuis is, vraagt ze naar de 
mensen van haar dagcentrum. Dat is 
haar manier om aan te geven dat ze 
hen mist en dat ze zich afvraagt hoe 
het met hen gaat.

Soms kan Jana fysieke ongemakken 
duidelijk maken met haar computer, 
maar niet altijd. We hebben vanaf het 
begin de gewoonte aangenomen om 
haar steeds serieus te nemen als ze 
iets zegt, en daar vervolgens ook naar 
te handelen. Meestal merken we dat 
dat de juiste strategie is. 

‘Soms, maar niet altijd’, dat is de kern, 
de sleutelzin. Haar communicatie is 
wisselvallig. Er zijn dagen en weken 

dat ze veel communiceert, duidelijk 
en goed. Er zijn daarnaast dagen en 
weken dat ze wegkijkt of dat haar 
communicatie zo willekeurig lijkt dat 
wij er geen duidelijke boodschap in 
herkennen. Er zijn periodes dat ze 
alleen naar haar muziek pagina gaat 
en de rest links laat liggen. Die dagen 
en weken komen frequent voor. Het is 
voor ons lastig, maar voor haar nodig. 
Soms speelt er inwendig zoveel dat 
communicatie er voor haar niet meer 
bij kan. Communiceren via oogbestu-
ring blijft een zware opdracht die veel 
inzet en concentratie vergt. In moei-
lijke periodes is dat teveel voor haar. 
Die periodes van non-communicatie 
kunnen lang duren, in zoverre dat we 
soms ongerust worden dat het niet 
meer goed komt. Het gaat echt met 

Zes jaar Tobii in huis
De evolutie van Jana

en haar gezin

Jana in 2014, bij de eerste kennismaking met 
een testversie van de spraakcomputer met 
oogbesturing
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pieken en dalen. Na zes jaar hebben 
we geleerd dat er na zo’n stille peri-
ode – tot nu toe – altijd weer betere 
tijden komen. Een periode dat ze 
opnieuw communiceert, dat ze dingen 
bijleert en ons allemaal versteld doet 
staan. Een periode dat ze dingen zegt 
en vraagt die zo juist zijn, zo helemaal 
to-the-point of zo goed beredeneerd. 
En dat is geweldig. Voor die korte mo-
menten doen we het allemaal, Jana 
en wij, al dat harde werken.

In de afgelopen zes jaar hebben we 
een enorme evolutie doorgemaakt. Ik 
herinner me nog onze eerste, hele-
maal zelf geknutselde pagina’s. Op de 
eerste pagina had Jana een keuze uit 
vier pictogrammen. Uren ben ik daar-
mee bezig geweest: uitgezocht hoe al-
les werkte, hoe ik pagina’s kon maken, 
hoe ik foto’s, muziek en filmpjes kon 
toevoegen, hoe ik de schrijfwijze van 
de woorden moest aanpassen zodat 
de computer er toch een verstaan-
baar woord van kon maken, ... De 
naam van zus Tessa blijft nog steeds 
een probleem, vooral de ‘e’ dan.

Jana evolueerde snel naar pagina’s 
met meer pictogrammen en naar 
verschillende pagina’s achter elkaar. 

Zij navigeerde moeiteloos van de ene 
pagina naar de volgende. (Teruggaan 
naar de beginpagina was en is nog 
steeds niet gemakkelijk voor haar.) 
Zij vond moeite loos haar weg en wist 
de juiste picto’s vaak beter en sneller 
staan dan ik. 

Ondertussen zijn we overgestapt op 
een bestaand systeem (SnapCore). 
Ook de pagina’s in dat systeem 
hebben we aangepast aan Jana’s 
noden en haar woordenschat, maar 
de opbouw en de structuur van het 
systeem hebben we behouden. Nu is 
het makkelijker voor haar om (korte) 
zinnen te maken. En makkelijker voor 
ons om te modelleren, uit te breiden 
en aan te passen. Het zelf ineen knut-
selen van pagina’s gebeurt nog wel, 
maar het is anders. Jana zelf vond de 
overstap geen enkel probleem. Ook 
in dit systeem vindt ze makkelijk haar 
weg als ze iets wil vertellen of vragen.

De muziekpagina is haar favoriet. 
Zelf DJ spelen en de muziek be-
palen, zalig vindt ze dat. Vooral dan 
steeds hetzelfde liedje kiezen en haar 
omge ving gek maken. Hoe meer wij 
smeken om een ander liedje op te 
zetten, hoe harder zij geniet en lacht. 

Want ja, ze heeft goed door wat ze 
doet. De oogbesturings computer geeft 
haar niet alleen een stem, maar ook 
een beetje macht, invloed op haar 
omgeving. Zij kan glunderen als wij 
verrast reageren op wat ze zegt, maar 
ze kan evengoed gniffelen en lachen 
door vooral niet te zeggen wat er 
gevraagd wordt. Door zowat elk woord 
uit te spreken behalve dat wat wij 
verwachten. Door in het midden van 
een activiteit opeens over iets totaal 
anders te beginnen of de muziek 
keihard op te zetten. Zalig vindt ze dat. 
Die ondeugende blik erbij maakt het 
helemaal af.

Voor ons, voor haar, is onze spraak-
computer met oogbesturing een grote 
meerwaarde in het dagelijkse leven. 
Ja, het is hard werken en ja, er zijn 
dagen dat hij schoon braaf op de kast 
blijft liggen. En er zijn de frustrerende 
momenten dat Jana niet kan of wil 
zeggen wat er scheelt, wat ze nodig 
heeft. Er zijn de momenten dat ze 
zwijgt. Maar dan is er dat ene woordje 
of zinnetje dat ze opeens wel zegt, die 
ene seconde, die maakt alles weer 
goed.

(Cindy)

Jana vandaag:  geconcentreerd met haar 
ogen aan het communiceren via haar eigen 
spraakcomputer

Zes jaar Tobii in huis
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4 Rett meiden, 4 feestjes
Jana is in scary Halloween-outfit, Margot heeft zich uitgedost voor de verjaardag 
van haar mama, Lien is helemaal in kerstsfeer en Tessa schittert op een familiedag 
van de Nederlandse Rett  Vereniging.
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Jana

Lien

Margot

Tessa

Op je verjaardag een foto krijgen van 
je lieveling in feeststemming, dat doet 
deugd! (Lieve)



Nina viert feest
Nina is niet meegeweest naar de finaleshow, maar ze suppor-
terde wel thuis. De dag na de overwinning was het heel druk met 
interviews, toch maakten de jongens graag tijd voor een foto met 
Nina. (Kleine foto: neef Ferre, Nina en haar grote zus Lana.)

Nina heeft Ferre erg graag, ze vindt het leuk om naar hem te 
kijken en moet hard lachen als hij haar met zijn krullenbol komt 
knuffelen. (Nathalie)

want haar neefje Ferre is met zijn groep ‘Mini 
Droids’ de winnaar van Belgium’s got Talent 2021!
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Juni 2021
Stilaan begint alles te versoepelen en zitten we 
weer in onze routine van elke week. Het enige 
dat ons nog wat ambeteert, is dat we Lisa nog 
steeds niet zelf in haar bedje kunnen leggen 
op zondagavond. Ik trek mijn stoute schoenen 
aan en bel naar de sociale dienst om dit aan te 
kaarten. In het rusthuis wordt ook weer bezoek 
op de kamer toegelaten, waarom mogen wij 
onze dochter dan niet weer zelf in bed stop-
pen? Nu moeten we onze zondag al vroeg 
inkorten, want Lisa moet EN gegeten hebben 

EN haar pyjama aanhebben EN voor 20 uur 
gebracht worden omdat er dan maar één per-
soon op de leefgroep is en die de leefgroep niet 
alleen kan laten om naar de deur te komen.

Ik zeg er in één adem bij dat ik verlang naar 
het moment dat er budget vrijkomt voor Lisa, 
zodat ze naar de volwassenenafdeling kan, 
want daar is iedereen gevaccineerd.

Ze begrijpen mijn frustratie en op hun advies 
besluit ik om een brief te schrijven naar de 
directie en de huisartsen om dit aan te kaarten. 
We zouden via de gang van de slaap kamers 
kunnen binnenkomen en hoeven dus niet door 
de leefgroep zelf (bij de nog niet gevaccineerde 
minderjarigen). 

Na twee weken krijg ik een positieve reactie. 
OEF!!! Ze houden zelfs rekening met mijn 
voorstel om via de nooduitgang aan de slaap -
kamers binnen te komen. Nu kunnen we weer 
wat langer van onze zondag genieten en 
eindelijk weer onze dochter zelf instoppen zoals 
we al jaren deden, voor corona ...

7 juni 2021
Drie dagen na mijn gefrustreerde telefoontje 
naar de sociale dienst, krijg ik op maandag 
telefoon van het ziekenfonds. Na drie jaar 
wachten is er eindelijk budget voor Lisa be-
schikbaar! Ze hebben mijn woorden gehoord! 
Het budget is wel met ongeveer 7000 euro 
verminderd omdat ze een nieuwe methode van 
budgetbepaling hanteren sedert 1 januari. De 
contactpersoon bij het ziekenfonds zegt ons 
dat de rest er nog wel zal bijkomen op een 
later moment. Wij berusten hierin en zijn al heel 
blij dat Lisa eindelijk kan verhuizen naar haar 
definitieve stekje.

De molen wordt in gang gezet en we nemen 
contact op met Cirkant, de volwassenen-

Het (corona)dagboek v an Lisa 
en haar gezin (deel 4)

RETT familie

Lisa wordt 21 in juni
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Het (corona)dagboek v an Lisa 
en haar gezin (deel 4)

instelling. We krijgen te horen dat Lisa pas in 
januari of februari zal kunnen verhuizen om-
dat ze met een nieuwbouwproject bezig zijn. 
Wij moeten ons budget wel opstarten voor 1 
november. In Rozenweelde krabben ze met de 
handen in het haar wanneer ik ze vertel over 
die timing. 

Na onderling overleg wordt dan toch beslist om 
Lisa te verhuizen in oktober, en dan nog eens 
in januari of februari intern te verhuizen. De 
agenda wordt bekeken en uiteindelijk kunnen 
we Lisa op 9 oktober verhuizen. De datum 
staat in ons geheugen gegrift. We hebben weer 
iets goeds om naar uit te kijken! Maar eerst 
genieten van een hopelijk zonnige en relaxte 
vakantie en daarna een deugddoend verlof in 
september.

Juli en augustus 2021
De vakantie start. Ik heb een weekje verlof 

ingepland van eind juni tot begin juli. Even kort 
relaxen na een toch wel bewogen jaar en voor 
de drukke vakantieperiode op het werk. Het 
weer is niet echt schitterend, maar de rust en 
het ‘niet moeten’ doen ons deugd. Lisa geniet 
ook van de vrije momenten thuis, we maken er 
het beste van.

Ook Hanne kan genieten, en ze zit in volle 
voorbereiding van het Chirokamp (11 tot 21 juli). 
Daarna wordt het voor haar weer even blok-
ken, want ze heeft tweede zit voor een aantal 
vakken. Het was absoluut geen simpel jaar met 
het online lessen volgen, en dan ook nog eens 
een eerste jaar hoger onderwijs. Ze wil het 
daar niet op steken, maar corona was ook hier 
een spelbreker. Nu even alle remmen los en alle 
stress laten varen, daarna zien we wel.

Overstromingen teisteren onze Ardennen 
en Limburg! Kampen van jeugdbewegingen 

Lisa kan op 9 oktober verhuizen 
naar haar nieuwe stek. We griffen die 
datum in ons geheugen: iets goeds 
om naar uit te kijken!
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worden geëvacueerd! Hanne is op kamp in 
Dilsem-Stokkem aan de Maas … We volgen de 
berichten dag op dag en denken ‘geen nieuws 
is goed nieuws’.

14 juli krijg ik telefoon van Hanne
Het valt bij hen best mee. Veel regen en natte 
pleinen, maar nog geen overstromingen. Die 
avond  besluiten ze om de groepen die in 
tenten bivakkeren toch maar binnen te laten 
slapen, zodat ze niet holderdebolder zouden 
moeten evacueren in het holst van de nacht. 
Het blijft goed. Gelukkig keert het weer na die 
donderdag en kunnen ze het kamp met de zon 
afsluiten op 21 Juli!

Daarna vervallen we weer in onze dagelijkse 
routine. Het mindere weer raakt ons niet zo erg, 
want we zijn nog aan het werk. We hopen dat 
het slechte weer geen schade zal aangericht 
hebben in Daverdisse (Ardennen) waar wij onze 
vakantie geboekt hebben eind augustus.

Na een zomer werken, kunnen we op 30 au-
gustus vertrekken richting Ardennen, naar een 
volledig aangepast huisje: een lift in het huis, 
een tillift, aangepaste toiletten en een toilet-
stoel, overal voldoende ruimte om makkelijk 
met een rolstoel te kunnen passeren. We heb-
ben geluk dat we van een prachtige nazomer 
kunnen genieten en ’s morgens zelfs op het 
terras kunnen ont bijten.

We merken wel dat het voor Lisa wat zwaar 
wordt om overal mee naartoe te trekken. Twee 
dagen ‘actie’ en dan moeten we een dag rust 
inplannen en weinig prikkels aanbieden. Het is 
nochtans niet dat we van ‘s morgens vroeg al 
in actie zijn, maar de nieuwe omgeving en de 
nieuwe indrukken vragen veel energie. We pas-
sen ons dan ook aan aan Lisa en genieten van 
een dagje rust. Met de zon van de partij lukt dat 
nog eens zo goed.

September en oktober 2021
Half september starten we met volle moed 
en begint Lisa aan haar laatste vier school-
weken. Alles wordt in gereedheid gebracht voor 
de verhuis. Er komt heel wat bij kijken: data 
vastleggen, voorbezoek op de afdeling, overleg 
met verzorgers van de vorige en de nieuwe in-
stelling, kledij naamtekenen, spullen verzamelen, 
papieren lezen en tekenen, invaliditeitsuitkering 
regelen, … Het voelt echt als een volwassen 
dochter die het huis verlaat. 

Dan is er de eigenlijke verhuis. Een mens zou 
verschieten wat je allemaal verzamelt in die 
jaren. Ook al was het maar één kamer, toch 
moeten heel wat spullen ingepakt en verhuisd 
worden. En dan de grootste vraag: hoe zal Lisa 
het doen? Als enige dame tussen allemaal 
mannen … De opvoed(st)ers zien het alvast 
helemaal zitten. Hun enthousiasme en hun 
warme onthaal geven ons van bij het begin een 
goed gevoel. Hier willen we onze dochter met 
een gerust hart achterlaten. De vriendelijkheid 
en de warmte overspoelen ons. HET VOELT 
ALS THUISKOMEN!

Het enige minpuntje is dat de instelling graag 
zou hebben dat we ons originele budget ont-
vangen in plaats van hetgeen we nu krijgen. 
Doordat we pas in oktober naar het budget 
keken samen met de sociale dienst, kunnen 
we geen beroep meer aantekenen, want de 
wettelijke termijn van drie maand is verstreken. 
Gelukkig kan Lisa de vooropgestelde zorg van 
6/7 krijgen. Het is wel jammer dat de instelling 
daarvoor 7000 euro minder krijgt. Zij moeten 
hun personeel ten volle kunnen inzetten, met 
altijd maar minder middelen? Dan kan de 
regering wel zeggen dat ze extra geld vrij ge-
maakt hebben voor PVB, ze hebben gewoon 
aan iedereen wat minder toegekend!
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November 2021
Ondertussen verblijft Lisa al een maand op 
haar nieuwe stekje en zien we dat ze geniet. 
De rust doet haar goed. Niet meer jagen en 
vliegen om klaar te zijn voor school, alles op het 
gemak. Ook wij voelen de rust en de kalmte 
wanneer we de leefgroep binnenkomen. We 
zien Lisa genieten en dat doet ons deugd. Onze 
meid is tevreden!!!

Corona maakt nog steeds deel uit van het 
leven. Begin van de maand was er weer een 
uitbraak in het rusthuis waar mama verblijft. 
Het werd voorlopig in lockdown geplaatst tot 

en met 14 november. Mama verjaart op 11 
november. We dachten die verjaardag samen 
met haar te kunnen vieren na zo’n verschrik-
kelijk jaar, maar corona besliste er anders over 
… Even bekruipt ons opnieuw die angst …
Hopelijk toch NIET WEER!!!

We kunnen nu weer vrij in en uit de leefgroep 
en hopen dat er daar geen nieuwe besmet-
tingen komen. Een lockdown moet er hopelijk 
NOOIT meer komen. We houden ons hart vast 
en houden ons zoveel mogelijk aan de regels, 
hopelijk hoeft het allemaal niet zo’n vaart te 
lopen.

Anna vroeg mij om post-corona mijn dagboek 
verder te zetten, maar eigenlijk mag het nog 
onder ‘coronadagboek’ vallen, want we zijn er 
nog niet vanaf. We hebben gelukkig niet meer 
die lockdown en het lang moeten missen van 
onze Lisa zoals vorig jaar. 

Maar …
Het zwaard van Damocles blijft wel boven 
onze hoofden hangen en de schrik is toch nog 
steeds een beetje aanwezig. Schrik voor een 
nieuwe lockdown, schrik voor een besmetting. 
We weten niet wat komt.

Toch ... 
We leren ermee te leven, net zoals we 18 jaar 
geleden bij de Rett diagnose van Lisa ook eerst 
volledig van de kaart waren en niet wisten wat 
er op ons afkwam en hoe het allemaal ging 
ver lopen. Geleidelijk aan probeerden we ons 
leven weer op pootjes te krijgen en gaven we 
Rett een plaatsje in ons leven. Er kwam van 
alles op ons af en soms werden we overspoeld, 
maar telkens krabbelden we weer recht en 
stonden we er weer met nieuwe moed.

Net als nu met corona …
We werden vorig jaar overspoeld en wisten 
niet wat en hoe, maar nu leven we met mond-
maskers, ontsmetting en talrijke regels en 
hopen we om ooit ons leven weer op een 
‘normale’ manier te kunnen leven.

Gelukkig zijn wij Rett ouders sterke mensen 
die niet bij de eerste storm omvervallen, maar 
stevig in ons schoenen staan en er samen voor 
gaan!

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

(Sven, Griet, Lisa en Hanne)
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Rett meid Marie en zus Emmeline deden, door corona en verwachte/onverwachte gezinsuitbreiding,  
uiteindelijk samen hun communie. Emmeline zei dat ze het geweldig vond om deze mooie dag met 
haar zus te mogen delen. Zusterliefde (Sofie)

Deze twee foto’s dateren van in juli. Emma was klaar voor een heerlijk zomers etentje en 
een verfrissend drankje op ons lievelingsterras in Frankrijk. Daar kan ze o zo van genieten! 
Uit eten gaan en terrasjes doen zijn echt haar lievelingsactiviteiten (Katrien)
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We leerden haar kennen op MFC Merlijn, Emma’s 
eerste ‘schooltje’. Zij werkte daar als logopediste. Na 
verloop van tijd kwam aan het licht dat ze een goede 
vriendin is van mijn nichtje. We raakten verder aan de 
praat en het klikte. En zo liep het dat Sarah al eens 
kwam babysitten. Naarmate Emma groeide en ouder 
werd, was het namelijk geen evidentie meer om een 
‘gewone’ babysit in huis te halen. 

Eind 2019 hadden we het geluk een PAB toegewezen 
te krijgen. Om binnen de termijn van drie maanden in 
orde te zijn met alle papierwerk, werd ik als mama 
voltijds PA van mijn dochter. Zo konden we op een 
rustige manier uitkijken naar gepaste hulp voor 
Emma. Want hoe en waar konden we de geknipte 
persoon vinden die we door en door konden vertrou-
wen met ons zorgintensieve kind? Ik ging op zoek via 
het Veer, het huidige MFC van Emma. Al snel kreeg ik 
de naam door van een stagiaire, Laura. Zij kwam bij 
ons thuis kennismaken en ging direct aan de slag op 
afgesproken dagen. Emma was toen veel thuis 
wegens hevige epilepsie-aanvallen. 

De eerste lockdown kondigde zich aan. Ik was enorm 
blij met de hulp die we kregen. Laura knutselde en 
bakte samen met Emma, ging met haar wandelen, 
deed de stretchoefeningen die we doorkregen van de 
kinesist, … 

De examenperiode kwam eraan voor Laura en we 
dachten na over iemand extra om ons te helpen. Heel 
toevallig was Sarah op dat moment in de buurt en 

stopte ze om Emma nog eens te zien. Omdat het 
tussen die twee zo goed klikt, heb ik nog diezelfde 
avond een berichtje gestuurd of Sarah misschien zin 
had om op vaste momenten mee voor Emma te 
zorgen. Door het enthousiaste ‘ja’ vroegen we haar 
meteen mee op vakantie. Dat was een zaligheid. Eens 
de tijd hebben om zelf te eten, rustig te douchen, een 
boekje te lezen. Ik had voor het eerst het gevoel echt 
‘op vakantie’ te zijn. 

Sinds enkele maanden komt Sarah ook op zaterdag-
ochtend. Emma wordt dan uitgebreid gewassen, 
verzorgd en vertroeteld. Maar aangezien Sarah 
fulltime aan de slag is als logopediste, kan ze niet 
meer uren doen. Ook Laura is ondertussen aan het 
werk. We weten dus dat dit geen blijvende oplossing 
kan zijn en bijgevolg staat een vaste PA aanwerven op 
ons to-do-lijstje. Maar waar zoeken en vinden we die 
tweede Sarah/Laura? 

Wordt vervolgd …

(Katrien)

Emma en Laura 
zijn in volle lockdown
samen deeg aan het kneden
om koekjes te bakken

Dit is Sarah
Sarah met het gouden hart
Sarah met de gouden 
handen

Rett ouders op zoek ...
Katrien voor Emma
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Bo zit in haar laatste schooljaar. 
Wat te doen daarna?

Het leven gaat snel vooruit. Bo is geboren op de 
valreep van de 20e eeuw, in 1999. Dat lijkt al lang 
geleden, maar zo voelt het niet aan. Voor je het goed 
en wel beseft, heeft ze ondertussen al 22 keer de 
kaarsjes mogen uitblazen op haar verjaardagsfeest. 
Figuurlijk gesproken dan. 

We noemden haar Baby Bo. Ze is nog steeds 
Baby Bo. Dat zagen we haar eerste levensjaar niet 
aankomen, maar het foute gen heeft roet in haar eten 
gegooid. Het bepaalt haar hele leven en ons doen en 
laten. 

Gelukkig heeft ze school kunnen lopen, alhoewel het 
niet veel scheelde of ze was na de peuterschool in 
een zorginstelling terechtgekomen. Dat advies kre-
gen we van haar toenmalige Bijzonder Onderwijs 
School, totdat een nieuwe orthopedagoge daar een 
stokje voor stak. Er werd toch een nieuw klasje voor 
meervoudig gehandicapte kinderen opgericht. Geluk-
kig, want daar was Bo in haar element met leef tijd-
genootjes die allen veel aandacht en zorgen nodig 
hadden. Ze heeft genoten van de juffen – af en toe 
een meester – en van al de andere leerlingen. Ze was 
zelf ook graag gezien. Bo was dikwijls het zonnetje in 
de klas. In het heen-en-weer boekje was de lachende 
smiley meestal fluogeel aangestreept. 

In haar puberjaren, zo tussen haar achtste en haar 
vijftiende, hebben we nochtans ook onze peren gezien 
met Bo. De hevige schreeuwbuien en het kwaad zijn 
bewaarde ze voornamelijk voor thuis. Een vorm van 
zelfexpressie en frustratie omdat ze zich niet kon uit-
drukken en omdat ze onbewust besefte dat ze anders 
was? Het blijft gissen naar het waarom van dat wild 
om zich heen schoppen in die periode.

Geleidelijk aan is Bo heel rustig en meegaand ge-
worden. En meestal goedgezind. 

Met de overgang naar het secundair onderwijs moest 
ze veranderen van school, omdat er geen geschikte 
klas meer was bij de groteren waar ze schoolliep. De 
aanpassing aan de nieuwe school verliep wonderwel 
vlot. Ze ontpopte zich daar vlug tot de lieveling van de 
klas. Iedere morgen liep ze blijgezind aan de arm van 
de begeleider de speelplaats op. Een blauwe maandag 
kende ze niet. En wat was ze blij als die lange zomer-
vakantie voorbij was en ze terug haar vriendjes en alle 
juffen kon zien. Ze straalde vanaf de eerste schooldag. 

Nu zit Bo in haar laatste schooljaar. Haar schoolse 
carrière zit er bijna op. Dit wordt een nieuwe mijlpaal 
voor haar en voor ons. Wat te doen na de school? 

Tijdens de schoolvakanties hebben we Bo laten 
deelnemen aan de vakantiewerking in het Balanske. 
Dat is een opvangtehuis voor mindervaliden. Er is 
voldoende speelruimte binnen en buiten, eetruimte, 
een snoezelruimte en zelfs een wellness watersnoezel. 
Meestal ging ze daar in de krokus- of de herfstvakan-
tie en ook altijd een weekje in de zomervakantie. Ze 
werken er met veel vrijwilligers en studenten, vooral 
jonge meisjes en een paar jongens. Bo voelt zich 
goed in hun gezelschap. Dat zien we als we feedback 
krijgen bij het ophalen rond vijf uur. Kort geleden heb-
ben ze een nieuwe vleugel aangebouwd waar jong-
volwassenen terecht kunnen gedurende het ganse 
jaar. We zien het wel zitten om Bo daar enkele dagen 
per week naartoe te brengen. 

Om de andere dagen op te vullen, zou een persoon-
lijk assistent soelaas kunnen bieden. Het een-op-een 
contact zou Bo deugd doen met iemand waarbij 
het zou klikken. Die zou kunnen uitgroeien tot een 
goede vriend of vriendin. Maar hoe pak je dat aan? 
Welk soort persoon moet je voor ogen hebben? In 
de naschoolse opvang werkt iemand die hiervoor 
in aanmerking zou kunnen komen. Moet ik eens 
polsen bij haar? Maar hoe moet ik beschrijven wat 
de dagtaak inhoudt? Naast de reguliere zorg van het 
toilet en eten geven, zou er meer moeten zijn voor Bo. 
We willen voor haar ook een aangename tijdsbeste -
ding. Gaan wandelen bij ons in het bos is logisch, dat 
doen we zelf ook veel met haar. Maar welke andere 
uitstappen zijn mogelijk? Het zou ook iemand moeten 
zijn die een auto heeft, want er is geen bushalte in de 
buurt. Ik vind het zelf niet altijd even gemakkelijk om 
een zinvolle tijdsbesteding te bedenken voor Bo, zeker 
niet bij slecht weer. Iemand anders kan andere invals-
hoeken hebben, ziet misschien andere mogelijkheden 
en nieuwe perspectieven. Je moet het uit handen dur-
ven geven en geloven dat het voor Bo goed zal zijn. 
Een persoonlijk assistent, afgewisseld met een aantal 
dagen per week in het Balanske, zou een gevarieerde 
mix kunnen zijn om Bo’s dagen aangenaam en zinvol 
te laten verlopen. 

We zijn nog zoekende …

(Paul)
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Bo zit in haar laatste schooljaar. 
Wat te doen daarna? Rett ouders op zoek ...

Paul voor Bo
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Rett mama Nadine zoekt
een lieve buddy voor  Marjolein
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een lieve buddy voor  Marjolein
Rett vrouw Marjolein (38) is de oudste dochter van 
Nadine. Ze heeft nog een jongere zus Herlien en een 
jongere broer Elias. Nadine zoekt een buddy, een 
wandelmama of -papa, een lieve vriend(in), … voor 
haar oudste, want die wordt zo blij van bezoek en van 
persoonlijke aandacht. Haar mama heeft dezer dagen 
helaas weinig te bieden op dat vlak.

Nadine wordt momenteel behandeld voor een depres-
sie. Ze is nu uit het diepste dal, maar is blij dat ze in deze 
veilige haven kan blijven tot na de feestdagen. Ze is al 
in staat om een aantal beslissingen te nemen en kno-
pen door te hakken. Een daarvan is de zoektocht naar 
een buddy voor haar Rett meid. Iemand uit de buurt die 
Marjolein af en toe een bezoekje kan brengen en die 
Nadine op de hoogte houdt, zodat zij, hoewel op afstand, 
toch meer betrokken kan zijn bij het dagelijkse leven van 
Marjolein. 

Want voor Nadine en Marjolein is dagelijks, of zelfs weke-
lijks bij elkaar zijn niet vanzelfsprekend. Nadine woont 
namelijk in ‘de Vlaanders’ en Marjolein in ‘de Limburg’.

Hoe is dat zo gekomen? 
Nadine vertelt:

Ik snap niet hoe sommige mensen dat redden, thuis voor 
hun Rett dochter zorgen. Ik kon en kan dat niet. Althans niet 
als alleenstaande moeder met drie kinderen. Toen Marjolein 
vijf was, is de vader van mijn kinderen opgestapt. Hij heeft 
nooit meer naar ons omgekeken, heeft niet bijgedragen 
voor de kinderen, noch financieel, noch praktisch. Ik ben 
daar ongelukkig en verdrietig en kwaad om geweest. Tot ik 
begon te beseffen dat het veel erger had gekund. Ik hoorde 
her en der mensen die in een vechtscheiding zaten, waarbij 
heen en weer aan de kinderen werd getrokken. Op dat mo-
ment was mijn woede gestild. Ik prees mezelf gelukkig dat 
mijn kinderen die spanningen, die haat en nijd niet moesten 
meemaken. Alles alleen beredderen is niet gelachen, maar 
ik kon de kinderen een veilige thuis bieden en alles zelf 
beslissen. Ik vind het nog steeds niet kunnen dat je kinderen 
verwekt en er dan niet meer naar omkijkt, maar ik kon 
sindsdien ook de voordelen van mijn situatie zien.

Het Rett syndroom komt dan op je weg. Dat is hard. Heel 
hard. Maar je bent jong en vol energie en je houdt alle 
ballen in de lucht. Het was niet gemakkelijk, ook niet voor 
de andere kinderen, maar ik maakte er het beste van. 
Zolang Marjoleintje ‘hanteerbaar’ was gingen we vaak 
zwemmen, want daar hield ze van. De auto zat steeds vol 

met vriendjes en vriendinnetjes van haar broer en zus. Er 
was ook altijd een andere volwassene mee om te helpen, 
want er moest steeds een persoon alle tijd en energie 
aan Mar jolein kunnen besteden. Er waren echter ook de 
slapeloze nachten en de zware epilepsie-aanvallen, wat 
niet alleen mij, maar ook de twee jongsten wallen onder de 
ogen bezorgde. En er waren de uitputtende eetmomenten. 
Marjolein at heel graag, maar dat duurde en duurde. Ik was 
uren per dag bezig met haar te eten geven. En daarnaast 
was er nog de verzorging. Broertje en zusje moesten zich 
maar zien bezig te houden.

Toen Marjolein klein was, is ze een tijdje naar school ge-
weest, maar dat ging op een moment niet langer. Ik moest 
dus een opvangplaats voor haar zoeken. Het moeilijke van 
alleenstaande ouder zijn is dat je geen klankbord hebt, 
niemand om mee te gaan bij het zoeken en bezoeken 
van mogelijke scholen of voorzieningen, niemand om je 
te helpen het gesprek aan te gaan en de juiste vragen te 
stellen. 

Ik heb dagopvang en kortopvang geprobeerd en vond 
uiteindelijke een voorziening in de buurt. Marjolein verbleef 
daar in de week, in het weekend kwam ze naar huis. De 
situatie evolueerde er helaas van kwaad tot erger. Marjolein 
kon toen nog stappen, maar ze stond – zoals veel Rett 
meisjes – wankel op haar beentjes. Een jongetje uit haar 
leefgroep duwde haar steeds omver. Ze viel dan plat op 
haar gezichtje of op haar achterhoofd, want ze kon haar 
handjes niet gebruiken om de val te breken. Ze stond vol 
schrammen en blauwe plekken, had bloedneuzen, ... Toen 
ik dat meldde en uitleg vroeg, zei men mij dat het uit liefde 
was. Dat jongetje was verliefd op haar en ik moest tole-
ranter zijn. Marjolein begon na het weekend, toen ik haar 
terugbracht, steeds te wenen zodra ze besefte dat we op 
weg waren daar naartoe. Een vrijdag vond ik haar met 
beten in haar oor en een opengekrabde rug. De verant-
woordelijke daar vond nog steeds dat ik toleranter moest 
zijn. Ik vond van niet. Zo kon het niet verder. Ik heb haar 
daar weggehaald. 

Ondertussen was de Rett vereniging opgestart en leerde ik 
andere ouders en andere Rett meisjes kennen. We hadden 
veel steun aan mekaar, konden ervaringen uitwisselen, trok-
ken ons aan elkaar op. 

Er waren veel kindjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Er 
waren Rett gezinnen uit heel Vlaanderen. Zo leerde ik dat 
er een voorziening was in Oedelem waar verschillende 
Rett meisjes school liepen. Ik vond er een plaatsje voor 

Rett ouders op zoek ...
Nadine voor Marjolein
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Marjolein met professor Andreas Rett in 1991Marjolein met mama Nadine
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 Mar jolein. Het was een flinke afstand op en af elke dag, 
maar het was een goede school.

Toen kwam de scoliose op onze weg. Je staat voor een 
keuze die eigenlijk geen keuze is. Een keuze tussen haar 
langzaam laten stikken en een operatie. Dat is geen keuze, 
dat is een voldongen feit. Marjolein werd geopereerd toen 
ze veertien was en daarna kon ze een jaar revalideren in 
Pulderbos.

Ondertussen was ze de lagere schoolleeftijd voorbij. Na dat 
jaar was er weer de vraag: waar naartoe? Waar vind ik een 
goede plaats voor Marjolein? Een ondersteuningspunt voor 
gezinnen met een handicap, de Tandem in Sint-Amands-
berg, vond een plaatsje. Maar het was in Limburg. Ach, ik 
ging toch al een jaar naar Pulderbos. Het enige belangrijke 
voor mij was dat Marjolein er gelukkig kon zijn. De afstand 
maakte me niet zoveel uit. Zo kwam Marjolein op haar 
vijftiende terecht in Ter Heide in Genk. En dat was goed. 
Dat was echt goed. Ze werd prima verzorgd en de commu-
nicatie was in orde. Toen ze achttien werd, verhuisde ze er 
naar een gloednieuwe volwassenenafdeling in Tongeren. Ze 
is daar een goeie vijftien jaar geweest. Naar volle tevreden-
heid. Ik ging elk weekend bij haar op bezoek. Het was een 
flinke rit, en het was eigenlijk gekkenwerk in combinatie 
met de twee andere kinderen thuis en een fulltime job, 
maar het ging wel.

In een korte tijdspanne ben ik dan mijn beide  ouders 
ver   loren en is mijn relatie van tien jaar onverwacht 
afgesprongen. Herlien ging samenwonen met haar vriend, 
Elias ging op kot en Marjolein zat in het verre Limburg. Plots 
stond ik er in 2009 helemaal alleen voor. Ik werkte bij mijn 
toenmalige vriend, dus mijn job was ik ook kwijt. Net zoals 
de toekomst dromen die we samen hadden. Ik was ver-
drietig en ik was eenzaam, maar ik krabbelde door. Ik heb 
allerlei projecten, jobs en jobkes uitgevoerd in de jaren 
daarop om het hoofd boven water te houden. Eindelijk vond 
ik werk dat echt bij me paste: meehelpen op een bio-
boerderij. Het was fysiek zwaar werk, maar ik deed het 
graag. Tot mijn lichaam aan de alarmbel trok. Mijn dokter 
gebood me onmiddellijk te stoppen. Ik heb toen nog een 
paar weken lichte klusjes uitgevoerd om de eigenaars uit 
de brand te helpen tot ze iemand anders vonden. Sinds 1 
november 2018, nu drie jaar geleden, ben ik volledig thuis. 

Marjolein voelde toen meer dan ooit te ver weg. Ik wou 
veel meer met haar bezig zijn. Een ideaal moment om haar 
dichter bij huis te laten wonen, dacht ik, want ik miste haar 
en de afstand begon me op te  breken. Ondertussen zijn 
alle instellingen toch geëvolueerd, dus zou ik wel een goede 
plaats voor haar vinden, dacht ik. Iemand van de sociale 

dienst bij het ziekenfonds heeft samen met mij gezocht. We 
vonden een instelling in Oost-Vlaanderen die geschikt leek. 
Er zijn een paar maand gesprekken aan vooraf gegaan. Ze 
hadden weinig ervaring met zwaardere handicaps, maar ze 
zagen het zitten. En ik was blij om Marjolein in de buurt te 
hebben, vaker en spontaner op bezoek te kunnen bij haar. 

Nadat ze uiteindelijk – na lang wikken en wegen, want we 
waren tevreden in Tongeren – verhuisd is, hebben ze daar 
voor mij de deur dichtgegooid. Ik mocht er niet spontaan 
op bezoek, moest vooraf opbellen om een afspraak te 
maken. En er ging van alles mis, waarvoor ik soms een 
oplossing adviseerde, maar mijn advies legden ze naast zich 
neer. Haar slaaphouding was bijvoorbeeld oncomfortabel 
en de oplossing was simpel, maar ze weigerden naar mij te 
luisteren. En ander voorbeeld: Marjolein krijgt al sinds haar 
vijftiende sondevoeding wegens problemen met haar slik-
functie. De laatste periode in Tongeren begonnen ze haar 
meer voeding te geven, omdat ze vonden dat ze te licht 
was. Korte tijd daarna is ze verhuisd. Marjolein is van nature 
een fijn meisje dat zich goed voelde met haar gewicht van 
44 kg. De richtlijnen zijn nodig, maar ook met de persoon 
moet rekening gehouden worden. Voor Marjolein was dat 
overvoeren een ramp. Haar huid stond strak gespannen, op 
relatief korte tijd was ze bijna tien kilo zwaarder geworden. 
Ze moest ook constant overgeven. Dat betekende dan tel-
kens een dag alleen water, daarna twee dagen een beetje 
voeding en vanaf de vierde dag begon het circus opnieuw. 
Ik heb gesmeekt en gepleit om haar minder voeding te 
geven, maar daar was geen sprake van. Er was eigenlijk 
nergens sprake van. Maar ik wilde communicatie, ik wilde 
uitleg, ik wilde meehelpen met advies. 

Toen Marjolein daar vier maanden was, zei een opvoed-
ster mij: ‘wij kennen Marjolein beter dan jij’. Ik ben wenend 
naar huis gereden en heb mijn zoon opgebeld. Hij zei: ‘ze 
moet daar weg’. Elias is altijd een luisterend oor, maar hij 
zal zich niet gauw ongevraagd bemoeien. Dit was echter 
overduidelijk voor ons. We hebben contact opgenomen met 
Ter Heide, en daar kon ze op korte termijn weer terecht. 
Niet in haar vertrouwde afdeling in Tongeren, maar in een 
andere vestiging in Zonhoven. Sinds juli vorig jaar is ze daar. 
Alles in aanmerking genomen, ben ik zeer tevreden. Haar 
voedingsschema is bijvoorbeeld al een stukje naar beneden 
aangepast. Geleidelijk aan wordt Marjolein weer zichzelf. Ze 
is al een paar kilo afgevallen en moet minder overgeven. De 
afstand is er weer, maar er wordt goed voor haar gezorgd 
en we zijn er welkom. Dat is genoeg. Nu zoek ik niet langer 
meer. Ik ben moe.

Die mislukte overstap van Marjolein was de laatste drup-
pel, dat heeft mij volledig de das omgedaan. Ik kan er nu 
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Nadine schreef deze brief als oproep voor gezelschap voor Marjolein. Hij hangt uit 
aan de ingang van de zorgvoorzieningen van de groep Ter Heide en we publiceren 
hem ook graag hier in de Rett Gazet
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nog om wenen. Het had zo mooi kunnen zijn. Ze kreeg er 
ook bezoek van mijn oudste broer en zijn vrouw die op 
pen sioen zijn. Ik was kapot. Lichamelijk en geestelijk. Ik kon 
mijn huis en tuin niet meer onderhouden, kwam mijn bed 
niet meer uit. Niets ging nog. Mijn omgeving heeft aan de 
alarmbel getrokken en ik heb mij laten opnemen op een 
PAAZ afdeling. Dat was enerzijds heel confronterend – ik 
had nooit gedacht dat zoiets mij zou kunnen overkomen 
– anderzijds een opluchting. Ik kreeg te eten, er werd voor 
mij gezorgd en ik moest mij niet langer bekommeren om 
de dagelijkse beslommeringen. Op een PAAZ afdeling kan 
je echter maar drie weken blijven, en het was duidelijk dat 
ik nog niet naar huis kon. Ze hebben dan een plaatsje voor 
mij gevonden hier, in Rustenburg, en na vier maanden begin 
ik weer mens te worden. Ik ben er nog niet, maar ik heb er 
vertrouwen in dat het goed komt. 

Ik heb de beslissing genomen om mijn huis te verkopen, 
om te huren en kleiner te gaan wonen. Ik ben ook van plan 
om mijn bestelwagen om te bouwen tot een eenvoudige 
mobilhome zodat ik niet in een dag op en af moet naar 
Zonhoven. Op die manier kan ik daar overnachten en iets 
langer blijven als ik op bezoek ga bij Marjolein, en kan ik 
vaker die richting uit. Dat zijn mijn belangrijkste plannen 
voor de nabije toekomst.

Marjolein is altijd blij om me te zien. We wandelen samen, 
zingen liedjes, … Heel af en toe gaan ook haar zus en broer 
mee op bezoek. En hoewel er soms veel tijd tussen is, 
herkent ze hen. Dan begint ze te lachen. Soms gaan ook 
mijn oudste broer en schoonzus mee, die doen veel voor 
Marjolein en voor mij. 

Door de combinatie van de lange afstand en mijn mindere 
gezondheid, kan ik Marjolein maar eens per maand op-
zoeken. Dat is veel te weinig, zowel voor haar als voor mij. 
Daarom zoek ik een buddy voor haar. Een link tussen haar 
en mij. Fijn voor Marjolein, en fijn voor mij, een persoonlijk 
contact als in-between tussen ons.

Marjolein vindt het fantastisch om bezoek te krijgen. Ze ge-
niet enorm van een-op-een contact, oogcontact, een knuf-
fel. En ze houdt van wandelen, van buiten zijn. De instelling 
in Zonhoven heeft Bokrijk als achtertuin: een zalige, groene 
en rustige omgeving. Zonnig hoeft het voor Marjolein niet 
te zijn, ze wandelt met veel plezier ook in regen en wind. 

Je kan Nadine bereiken via brsv@rettsyndrome.be met als 
onderwerp ‘Voor Nadine’. Zie ook haar brief hiernaast.

(Anna)
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Een zeldzame herinnering om te 
koesteren: familie op bezoek! 

Van links naar rechts: 
broer Elias, neefje Eden, zus Herlien, 
mama Nadine, Rett meid Marjolein, 
nonkel Guy



klaar voor het feest
Stralende Rett meiden
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Thea

Tine

Deze foto werd genomen op de 
jaarlijkse fotoshoot voor ons kerst
kaartje van de familie. Dan is Tine 
altijd mee van de partij om zich te 
verkleden in het thema. Hier het 
circusthema, met broers en zus. 
(Frieda)



RETT familie

Brecht over Bo
De zus met weinig woorden,
een heel bijzondere band
Als ik terug thuiskom van weggeweest, dan is Bo meestal de eerste waar ik naartoe ga. Als ik bin-
nenkom, ga ik rechtstreeks naar haar om haar aandacht te zoeken. Ik vraag direct haar attentie 
zodat ze doorheeft dat ik er weer ben. Dan zorg ik er zo snel mogelijk voor dat ze om een of andere 
reden moet lachen met mij.

Hoe ouder ik word, hoe sterker de band tussen Bo en mij aan het worden is. Ik merk dat je Bo, of 
in het algemeen een Rett meisje, veel positiviteit moet geven en dat ook zelf moet uitstralen. Hun 
leventje is op een zekere manier relatief ‘saai’. Daarom zorg ik telkens opnieuw voor wat actie, maak 
ik dat ze zich gelukkig voelt als ze bij mij is. 

Je kan Bo in een mum van tijd opfleuren, daar is helemaal niet veel voor nodig. Dat kan 
gaan van grappige geluiden maken, dansen, een heel expressief gezicht trekken tot het 
samen bekijken van filmpjes van ons beiden op Snapchat.

Ik film ons samen met mijn iPhone en zet daar dan een grappige filter op. Als we die 
video later samen herbekijken, dan zie je de euforie in haar ogen. In het begin dat we 
dit deden, keek ze heel verbaasd dat ze zichzelf en mij zag op een schermpje. Nu her-
kent ze zich al in sommige video’s en is ze direct door het dolle heen als ik die opzet. 

Ik heb tot op deze dag nog steeds een fotootje van haar in mijn portefeuille van 
toen ze vier à vijf jaar oud was. Dat blijf ik koesteren.

(Brecht)

Brecht is gepassioneerd door discgolf. Dat is een sport die in veel opzichten 
lijkt op het traditionele golf. In plaats van een bal en verschillende clubs 

gebruiken spelers discs. De sport werd in 1970 geformaliseerd en het doel is 
om de frisbee in zo min mogelijk worpen in de ‘basket’ te krijgen.

Brecht heeft dit jaar deelgenomen aan de Belgian Open met drie andere 
internationale spelers.

Samen op Snapchat
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Een feestelijke fotoshoot voor  Lien
De prinses op het witte paard



Het idee van de fotoshoot kwam van Robin, Lien’s vriendin. We heb-
ben haar tijdens het paardrijden leren kennen. Ze heeft een hart van 
goud en ze vormt met Lien een match made in heaven. Lien straalt 
als Robin in de buurt is of als we over haar praten. Robin heeft stage 
gelopen in Lien’s vroegere peutertuin en werkt ondertussen in de zorg. 
Ze heeft een bijzonder plekje in Lien’s hart, en ook in dat van de rest 
van het gezin. (Kelly)

Mijn eigen liefde voor paarden bracht ons bij elkaar en ondertussen zijn we al dik 
vier jaar en vele kilometers te paard verder. Begin over paarden en Lien lacht, noem 
de naam van een van ‘haar’ paarden en ze begint intens te stralen.

Ze kan zo van haar momentjes te paard genieten, meer heb ik niet nodig om mijn 
dag te laten slagen. Met Witje door de bossen, in stap en tölt. Samen of alleen. Het 
is allemaal goed en fijn. Herinneringen bewaar je in je hart, dat weet iedereen. Maar 
hoe leuk is het om die herinneringen zo nu en dan vast te leggen op foto? Dus hup, 
prinsessenjurk aan en gaan.

Is het mijn schuld dat Lien nu niet meer zonder paarden kan? Wellicht. Do I care? 
NOT AT ALL ;-) Want als je doet wat je gelukkig maakt, kan je de hele wereld aan. 
(Robin)

35

Een feestelijke fotoshoot voor  Lien
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Eindelijk was het dan zover! Na meer dan een jaar corona en de bijbehorende maatregelen, slaagden we erin om 
een activiteit ‘in levende lijve’ te organiseren. Het was wel even spannend. Zouden er veel mensen kunnen komen? 
Zouden de ouders dit al zien zitten? Zouden ze de afstand willen overbruggen? Het was even zoeken naar een toffe 
locatie, naar een formule die kon. Uiteindelijk besloten we om te starten met een wandeling en daarna iets te gaan 
eten. Een rustige start voor de eerste keer samenzijn na zo’n lange tijd. We vonden een restaurant in Oudenaarde 
en planden een wandeling rond de Koppenberg. Het was een winderige en regenachtige dag, maar het was wel een 
blij weerzien. Kussen en knuffelen kon en mocht nog niet, maar de begroetingen waren warm en hartelijk. Het deed 
deugd om elkaar weer te zien. Onderweg werd er veel gebabbeld en gelachen. De banden werden weer aangehaald, 
er werden verhalen en ervaringen uitgewisseld. De wandeling rond en op de Koppenberg was hier en daar nogal pittig, 
maar de vergezichten maakten veel goed. Vlaanderen op z’n mooist. 

Na anderhalf uur wandelen, wachtten enkele ouders die niet meewandelden ons op in het restaurant. Het was heel fijn 
om onze natte jassen uit te kunnen doen! De bediening was top, het eten lekker, de bordjes mooi en de gesprekken 
opnieuw gezellig.

Moe en bijgebabbeld sloten we onze avond af. Zoals altijd waren er enkele ouders die in de buurt een slaapplaats 
geboekt hadden, anderen hadden een korte of verre terugreis voor de boeg.

Hopelijk zien we jullie weer op onze winterwandeling of familiedag!

(Cindy)

RETT familie

Oudenaarde, 2 oktober

De herfstactiviteit van onze vereniging ging door 
op zaterdag 2 oktober in Oudenaarde. Er hadden zich 
27 personen ingeschreven. Om 17 uur verzamelden 
we bij bistro ’t Veer. Van hieruit deden we een mooie 
wandeling door berg en dal bij de Koppenberg en dit 
onder vakkundige leiding van Bart en Cindy. Het weer 
was wat regenachtig en winderig, maar dat hield ons 
natuurlijk niet tegen. Door de weersomstandigheden 
hadden wel enkele ouders zich afgemeld voor de 
wandeling.

Om 19 uur waren we voltallig en hebben we genoten 
van een lekkere maaltijd in ’t Veer. De bediening was 
top. En we hebben kennis gemaakt met sympathieke 
nieuwe Rett ouders. Het was een gezellige, geslaagde 
activiteit.

(Bernadette)

We hebben genoten van de najaarsbijeenkomst in 
Oudenaarde. 

De opkomst was talrijk en het deed deugd om nog eens 
een fijne babbel te hebben tijdens de wandeling en bij 
het diner, door de corona was dit ongeveer anderhalf jaar 
geleden.

De weergoden zaten ons niet mee , het was nat en 
herfst achtig, maar dit belette ons niet om er van te ge-
nieten. We hebben de Koppenberg beklommen, het was 
een avontuurlijke wandeling door bos en over kasseien 
met hele mooie uitzichten over de landschappen. 

Dat we nat geworden waren, met ook wat slijk aan onze 
schoenen, was echter vlug goed gemaakt met een super-
heerlijk diner in een hele gezellige brasserie.

Het loonde zeker de moeite om vanuit het verre Limburg 
heen en weer te rijden. We vonden het ook fijn dat we 
kennis hebben kunnen maken met nieuwe mensen in de 
vereniging.

(Veerle en Ludo)

Wij vonden het fijn om na zoveel maanden nog 
eens samen te zijn ! Ook al was het weer niet schit-
terend, plezier ontbrak er niet aan ! 

(Vera)

Voor het eerst weer ‘in het echt’
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Enquête
RETT familie

bij gezinnen met een Rett vrouw van 30 of ouder
We vroegen ons af wat we als Belgische Rett Syndroom Vereniging kunnen betekenen voor 
gezinnen met een ruim volwassen Rett vrouw. 

Bestuurslid Bernadette schakelde haar telefoon in en belde hen stuk voor stuk op. Er zijn 28 
gezinnen met een 30+ Rett meid aangesloten bij de vereniging, daarvan kon ze er 23 bereiken. 
Een paar gesprekken waren heel kort, de meesten varieerden in duur van een half tot anderhalf 
uur. Ze maakte achteraf van elk gesprek een verslag voor latere analyse.

We hadden een aantal vragen voorbereid en die vooraf doorgestuurd naar alle gezinnen, zodat 
ze zich konden voorbereiden.

Onze vragen

1 Kom je naar de bijeenkomsten van de vereniging (herfstbijeenkomst, winterwandeling, 
familiedag)? Indien niet, zijn daar bijzondere redenen voor?

2 Heb je behoefte aan aparte bijeenkomsten voor oudere Rett gezinnen (met Rett meid of 
alleen voor ouders)?

3 Heb je nood aan informatie rond bepaalde onderwerpen specifiek gericht op oudere Rett 
meiden?

4 Heb je ideeën voor thema’s die aan bod kunnen komen in de Rett Gazet (en zou je daar 
eventueel aan meeschrijven)?

5 Welke activiteiten vindt je dochter leuk? Wat is voor haar een zinvolle dagbesteding?

6 Tegen welke problemen loop je aan? Hoe los je die op?

7 Op welke manier kan de Rett vereniging een meerwaarde zijn voor jou en je Rett dochter?

Als extra heeft Bernadette ook genoteerd of de Rett vrouw al dan niet nog stapt, waar ze woont 
(bij de ouders, in een voorziening of afwisselend) en wat haar voedingswijze is (gewone voeding, 
gemixte voeding of sondevoeding).

Ze vroeg ook aan elke respondent toestemming om de informatie te gebruiken.
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Een rode draad, een algemene tendens bij 
100% van de respondenten: ze zijn positief 
tot zeer enthousiast over onze Rett Gazet. 
Daar zijn we uiteraard heel blij mee. We 
nemen hun suggesties ter harte. En het 
motiveert ons om de lat telkens weer een 
beetje hoger te leggen.



Enquête welke antwoorden kregen we op onze vragen?
Een globale indruk

 • Uit de gesprekken komt naar voor dat de Rett vrouwen allemaal met veel liefde en zorg omringd worden.
 • De Rett gazet wordt enorm gewaardeerd. Het is vaak de enige bron van informatie over het Rett syndroom en het 

enige contact met de vereniging. Bij aankomst van de Rett gazet wordt die bij velen meteen gelezen en daarna 
doorgegeven aan therapeuten, familie en vrienden. 

Vraag 1
Kom je naar de bijeenkomsten van de vereniging? 
Indien niet, wat is de reden?

   Regelmatig aanwezig op een bijeenkomst: 6/23
   Nooit (meer) aanwezig op een bijeenkomst: 17/23

De redenen om niet (meer) te komen:

  Geen behoefte (meer) aan
  Emotioneel te zwaar
  De leeftijd en/of gezondheid van de ouders
  Te druk voor de Rett dochter
  We blijven liefst zoveel mogelijk thuis
  Dochter slaapt lang, past niet in haar structuur

Vraag 2
Heb je behoefte aan bijeenkomsten alleen voor oudere Rett gezinnen (al dan niet met dochter)?

Meer dan een derde van de respondenten heeft hier wel oren naar:
   Ja 8/23
   Nee 15/23 

Het wordt wat schipperen en zoeken tussen weekdag en weekenddag, middag of avond, met of 
zonder Rett dochter, ... maar wij zullen ons uiterste best doen om voor deze acht gezinnen een 
fijn (her)ontmoetingsmoment te organiseren.

Vraag 3
Heb je nood aan informatie specifiek voor oudere Rett meiden?

De meeste gezinnen krijgen alle nodige informatie van de voorziening of het dagcentrum. 
   Ja
   Nee

Volgende informatie wordt gezocht:

 • Een moeder wil graag informatie over de beste regeling die ze kan treffen voor haar Rett 
dochter (enig kind) in geval van overlijden van de ouders. Hoe kan dit vastgelegd worden bij 
een notaris? 

 • Informatie rond levensverwachting en levenseinde.
 • Voedingstips.
 • Zou het mogelijk zijn om een spraakcomputer tweedehands aan te kopen? De investering is 

dan minder groot en een tweedehandse kan ook goed gebruikt worden indien het voor 
beperkt gebruik is.

 • Wetenschappelijke honger: we blijven hopen op het grote nieuws.

De resultaten:
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35+65
17+83

26+7420+25+30+10+10+5



Vraag 4
Heb je ideeën voor thema’s die aan bod kunnen komen in de Rett Gazet?

 • Een rubriek over oudere Rett vrouwen.
 • Ideeën van ergotherapeuten, bijvoorbeeld om de kamer creatief in te richten.
 • Rubriek ‘wat kunnen we samen doen’, bijvoorbeeld bakken of knutselen, ... want Rett meiden zien graag beweging.
 • Weetjes over interessant speelgoed, interessante websites.
 • Meer wetenschappelijke en internationale informatie.

Vraag 5
Welke activiteiten vindt je Rett meid leuk? Wat is voor haar een zinvolle tijdbesteding?

Er is veel variatie, maar er zijn ook veel 
overeenkomsten. Met stip op één staan ex aequo 
‘wandelen, buiten zijn’ en muziek. Diverse 
bewegingsactiviteiten staan op een stevige derde 
plaats.

Wandelen en buiten zijn
Muziek en zingen
Bewegen: paardrijden en zwemmen, (rolstoel)dansen, 
(rolstoel)fietsen en schommelen
Wellness: snoezelen, warm (voet, zwem)bad, lekkere 
geuren, beautyproducten
Tv, met voorkeurprogramma’s 
Observeren van kinderen, kippen, zichzelf in de spiegel, 
felle kleuren, mensen rondom haar, ...
Lichamelijk contact en massage: handen vasthouden, 
knuffelen, schootzitten, ...
Autoritjes
Een terrasje doen, op restaurant gaan, lekker eten, op 
bezoek gaan bij familie en bekenden
Andere: eentje houdt van tijdschriften versnipperen, een 
ander van bladeren in boeken, nog anderen van knuf-
felbeesten of van winkelen
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18+18+15+12+10+9+7+4+4+3 Onze Annelies houdt heel 
veel van buiten zijn in de 
natuur, ze drinkt het groen 
op. (Magda)

Christine eet ook met haar 
ogen, het eten smaakt haar 
beter als het er mooi en 
lekker uitziet. (Katia)

Verschillende ouders benadrukken het belang 
van kine en bewegen voor jonge Rett meisjes, 
maar ook voor Rett vrouwen op volwassen en 
oudere leeftijd

Qua muziek hebben de Rett vrouwen 
een uitgesproken voorkeur: optreden van 
plaatselijke zangers, klassieke muziek, K3, 
muziek van de jaren ‘80, Michael Jackson 
of vooral geen Nederlandstalige muziek

Bij tv-programma’s is het ook niet gelijk 
wat er op het scherm komt, enkele  
favorieten: wielrennen, Sturm der Liebe, 
kleuterprogramma’s, Ketnet, FC De 
Kampioenen, Piet Piraat, voetbal, Thuis



Vraag 6
Tegen welke problemen loop je aan? Hoe los je die op?

Niet iedereen meldt zware problemen. Schimmelinfectie, longproblemen, bijten, een onregelmatig slaappatroon, constipatie 
en jeuk aanvallen kwamen telkens bij één Rett vrouw voor. Prikkelgevoeligheid en behoefte aan rust zijn vrij algemeen.

Meer voorkomende problemen:

 • Het frequentste probleem is spierspanning en verkramping (7)
 • Tandproblemen en tandenknarsen (5)
 • Ademhalingsmoeilijkheden (hyperventilatie, blazen, adem inhouden) (4)
 • Over- of ondergewicht, spijsverteringsproblemen (4)
 • Zware epilepsie (3)
 • Roepen, krijsen (3)
 • Nierproblemen (2)

Vraag 7
Betekent de Rett Syndroom Vereniging een meerwaarde volgens jou?

Het antwoord op deze vraag was unaniem positief. Doorgaan is de boodschap. Velen stippen de Rett Gazet aan als hun 
belangrijkste informatiebron over het Rett syndroom. De internationale situatie, wetenschappelijke artikelen en ervaringen 
van andere Rett gezinnen worden expliciet vermeld.

Andere antwoorden:

•	 Als Rett gezinnen zijn we verbonden met elkaar.
•	 Het is fijn om lotgenoten te spreken en ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen.
•	 Zeker een meerwaarde, vooral voor jonge gezinnen die zo aan de nodige informatie geraken, ze hebben gelukkig een 

voorsprong op onze vroegere situatie.
•	 Het is belangrijk om een vereniging te hebben die achter je staat en die kan lobbyen.
•	 Het communnicatieaanbod is zeer mooi, zo kunnen de Rett meisjes zich uitdrukken.

Extra informatie
Stapt de Rett vrouw?

Dertien Rett vrouwen stappen nog, de meesten met ondersteuning en voor korte afstanden. 
Eén Rett vrouw wandelt nog zelfstandig kilometers lang

Ja
Nee

Extra informatie
Waar woont de Rett vrouw?

Thuis, met behulp van een persoonlijk assistent en/of dagopvang
In een voorziening, gecombineerd met een of meerdere dagen thuis
In een voorziening

Extra informatie
Wat eet de Rett vrouw?

Gewone voeding (al dan niet met een speciaal dieet)
Sondevoeding
Gemixte voeding of crème
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Vier Rett vrouwen gebruiken de spraakcomputer 
met oogbesturing voor spelletjes. Communicatie is 
te hoog gegrepen. Sommige ouders hadden hoge 
verwachtingen, met teleurstellend resultaat. Andere 
ouders vinden het te moeilijk.

57+43
48+30+22
68+18+14



Tips van ouders

Wijze woorden &  een weetje
Door te leven met een Rett meid leer je leven op 
een andere manier. Je leert relativeren, voelt de 
meerwaarde van het leven. Het is niet altijd rozengeur 
en maneschijn. Ondanks alles positief zijn en er het 
beste van maken: ‘leef het leven’. (Frieda, mama van 
Tine)

We houden de moed erin en we zien wel wat morgen 
brengt. We maken ons geen zorgen om wat nog niet is. 
(Marleen, mama van Kimberley C.)

Diverse Rett vrouwen hebben aandacht voor mannelijk 
schoon, houden van de aandacht en het gezelschap 
van mannen, geven de voorkeur aan mannelijke 
verzorgers of artsen, hebben een klik met mannelijke 
medebewoners.

Rita, de mama van Daisy, vertelt dat ze met hun gezin al jaren op vakantie gaan met eenzelfde 
groep met de vzw OPSTAP. Ieder heeft zijn eigen huisje en brengt zijn hulpmiddelen mee. Ieder 
heeft een vrijwilliger ter beschilkking voor de Rett patiënt van 09.00 uur tot 17.30 uur, zodat je als 
ouder overdag vrij bent. Alles wordt door de organisatie geregeld. 

De vzw is opgericht door ouders die zelf een kind met een beperking hebben, samen met 
sympathisanten. Ze organiseren jaarlijks een vakantiereis voor gezinnen met een kind met een 
mentale of meervoudige beperking. Ook weekenden worden georganiseerd. Er wordt gekozen 
voor locaties die niet te ver zijn. De persoon met een beperking staat steeds centraal. Ook brussen 
worden niet vergeten. Alle informatie op http://www.vzwopstap.be

Frieda, de mama van Tine, volgde een korte cursus ‘Beleven in Muziek’ in Nederland. Ze vindt het 
een heel fijne tijdsbesteding voor ouder en kind. Het is een lichaamsgerichte methode met instru-
mentale muziek, waarbij de muziekbeleving bijdraagt aan de algehele ontwikkeling.
Alle informatie op https://bim-werkwijze.info

(Voorbereiding: Bernadette en Anna. Verzameling van het materiaal via de telefoon en verslaggeving: Bernadette. Analyse 
van de gegevens, schrijven en opmaak artikel: Anna.)
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Een Feestelijke Dag
Voor deze Rett meiden

Beide Rett meiden zijn feestelijk uitgedost, want ze zijn 
uitgenodigd voor een groot feest!

Boven
Inge vorige zomer, op het trouwfeest van haar neef

Links
Lisa in oktober, op het trouwfeest van een vroeger 
buurmeisje
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RETT varia

Blended Diet
‘Echt’ eten voor je sondegevo ede kind

Wat is het? 
Hoe werkt het?

Blended food is gewone voeding die je fijnmaalt (met 
de blender, vandaar ‘blended’) en toedient via een 
sonde. Het kan de kant-en-klare sondevoeding geheel 
of gedeeltelijk vervangen. Je kan kiezen voor blended 
food als je kind de kant-en-klare voeding niet goed 
verdraagt, of als je er de voorkeur aan geeft om zelf 
de voeding klaar te maken. Met blended food houd je 
zelf de regie in handen over wat je kind binnenkrijgt. 
En je kind eet weer mee met gezin, wat positief is 
voor het kind en voor de gezinsdynamiek.

Een moeilijk punt is dat blended food nog minder 
bekend is bij artsen en diëtisten. Een inhaalbeweging 
is echter aan de gang, aangezien ook professionelen 
duidelijk de positieve effecten zien. De patiënt geeft 
minder vaak over, heeft minder diarree of verstopping, 
zit beter in zijn vel. 

Een voorwaarde voor blended food is dat de persoon 
een sonde heeft waarmee de voeding in de maag 
terecht komt, bij een sonde die aangesloten is op de 
darmen kan het blended diet niet gebruikt worden. 

Ook de diameter van de sonde is belangrijk. Bij een 
grotere diameter is het gemakkelijker om over te 

schakelen op blended food. Overstappen van ge-
wone sondevoeding naar blended food kan in fases 
of in één keer. Je kan alle voeding vervangen of een 
gedeelte. 

Bespreek de mogelijkheden en je wensen met de 
arts en de diëtist. Bespreek ook hoeveel en welke 
voedings producten optimaal zijn voor je kind, zodat 
het voldoende energie en bouwstoffen binnenkrijgt. 

Wat heb je nodig?

•	 Een goede blender om het voedsel glad te 
maken, met een inhoud van minimaal een liter.

•	 Een fijne zeef om zeker te zijn dat er geen brokjes 
meer in het mengsel zitten, gebruik die altijd.

•	 Spuiten om de voeding toe te dienen.
•	 Bewaarbakjes om de voeding in de frigo of diep-

vries te bewaren.

Hygiëne

Zeer hygiënisch werken is noodzakelijk om voedsel-
infectie of -vergiftiging te voorkomen. 

•	 Houd rekening met de houdbaarheidsdatum bij 
verse en rauwe producten.

•	 Was je handen.

Uit de enquête 30+ (pagina 41) blijkt dat ongeveer 20% van de Rett vrouwen sondevoeding 
krijgt. Maar ook bij de jongeren is dat niet anders. Moeilijk eten of slikproblemen en dreigende 
ondervoeding komen vaak voor bij Rett meiden. De stap naar sondevoeding is niet gemakkelijk, 
maar eens de drempel over, en eens de dosis op punt, zijn de meeste ouders wel tevreden dat 
hun kind op die manier de nodige voedingsstoffen binnenkrijgt. De moeilijke eetmomenten en de 
zorgen over ondervoeding of slikproblemen zijn met deze oplossing van de baan. 

Maar wat als je kind de sondevoeding niet goed verdraagt? Wat als je er zelf niet gelukkig mee 
bent dat je kind geen ‘natuurlijke’ voeding binnenkrijgt? Blended Diet of Blended Food is een 
manier om gewone voeding toe te dienen via de sonde. 

Deze methode van voeden is in België nog relatief onbekend. In dit eerste artikel geven we een 
beknopte uitleg van de theorie en de essentie van Blended Diet. Op de volgende pagina’s vertelt 
Rett mama Britt over haar zoektocht en haar positieve ervaringen.
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Blended Diet
‘Echt’ eten voor je sondegevo ede kind

•	 Was groenten en fruit grondig als die rauw ver-
werkt worden.

•	 Zorg voor een propere keuken, proper keuken-
gerief en propere hand- en vaatdoeken.

•	 Verhit vlees, kip, vis en eieren voldoende om 
schadelijke bacteriën te doden.

•	 Koel de warme maaltijden zo snel mogelijk af.

Aandachtspunten voedingsmiddelen

•	 Bij zetmeelrijke producten (aardappelen, pasta, 
rijst, brood, …) is het nodig om extra vocht toe te 
voegen (melk of water) omdat de voeding anders 
te dik wordt.

•	 Fruit met harde pitten (aardbeien, frambozen, 
kiwi’s, …) moet na het blenden zeker gezeefd 
worden om de pitjes tegen te houden.

•	 Hard gedroogd fruit (rozijnen, abrikozen, …) kan 
de blender beschadigen: doe het in kleine stukjes 
en week het in warm water.

•	 Harde noten (amandel, hazelnoot, …) zijn moeilijk 
te blenderen. Plet ze eerst wat fijner en zeef goed 
achteraf. Of gebruik in plaats een notenpasta.

•	 Verwijder graten uit vis vooraleer je die in de 
blender doet.

•	 Gebruik olie bij het bakken en braden, die blijft 
vloeibaar na het afkoelen en maakt de voeding 
niet dikker.

•	 Als de voeding te dik is, kan je die verdunnen met 
water, melk, room, bouillon of fruitsap (zonder 
vruchtvlees). Extra zeven kan ook helpen.

•	 Gebruik kruiden en specerijen, zorg dat het eten 
lekker smaakt. Uit onderzoek blijkt dat de voe-
ding, bijvoorbeeld bij het laten van een boertje, 
geproefd wordt.

•	 Potjes babyvoeding kunnen gebruikt worden als 
toevoeging of basis.

Het toedienen

•	 Blended food dien je handmatig toe, een 
voedings pomp is hiervoor niet of minder geschikt.

•	 Zoek de ideale snelheid, die is voor iedere per-
soon verschillend.

•	 Let goed op dat de voeding niet te koud of te 
warm is, kamertemperatuur is ideaal.

•	 De voeding kan wat dikker worden door het 
bewaren in frigo of diepvries, voeg indien nodig 
wat vocht toe.

•	 Verdeel de voeding gelijkmatig over de dag.
•	 Spuit de voeding eerst door een testsonde om te 

checken of die goed doorloopt. 

Voordelen

•	 Je kan rekening houden met de behoeften van je 
kind.

•	 Het kind verteert echt voedsel. 
•	 Sommigen vermelden dat ze een smaakbeleving 

hebben. 
•	 Doordat je aandacht moet hebben voor de 

voedings waarde van het blended food, kan dit 
voor de rest van de familie leiden tot een ge-
zonder eetpatroon.

Nadelen

•	 Houd er rekening mee dat het klaarmaken en 
toedienen van blended food tijd kost.

•	 Het is duurder (want niet terugbetaald).

Aandachtspunten dagje uit

•	 Bewaar vooraf klaargemaakte porties gekoeld 
(koeltas).

•	 Neem meer voeding en vocht mee dan je nodig 
hebt, voor het geval er iets misgaat.

•	 Als je met het vliegtuig reist, vraag dan een ver-
klaring aan je arts zodat je meer vloeistoffen mag 
meenemen in je handbagage.

•	 Neem extra spuiten mee en een testsonde.
•	 Neem handgel, zeep en babydoekjes mee voor de 

hygiëne.

(Anna)

De privé Facebookgroep 
‘Blended Diet Nederland & 
België’ is er voor ouders, 
verzorgenden en andere 
geïnteresseerden

Videobeelden over hoe 
blended food maken 
en toedienen 
(Engels talig)

Voorbeeldrecepten en 
praktische tips (UMC 
Utrecht, Wilhelmina 
Kinderziekenhuis)
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RETT varia

Blended Foods
Een enthousiaste Rett mama  deelt haar ervaringen

Waar begin ik? Hoe begin ik? …
Het startte met het nieuws dat we kregen: ‘Mia’s slikvideo 
is echt heel slecht. Oraal vocht, voeding, eender wat 
toedienen is gevaarlijk.’ Ergens wisten we dit wel, maar we 
wilden het niet weten. 

Door mijn job als kinderverzorgster heb ik ervaring met 
sondes en sondevoeding. Daar stortte dus voor mij de 
wereld een beetje in. O nee, bussen ‘chemische voeding’ 
geven … Aansluiten en klaar. Weg het gevoel van gezond en 
lekker eten. Of zelfs niet per se gezond, gewoon lekker. De 
geur van die voeding, de kleur, eigenlijk gewoon alles rond 
die bussen sondevoeding was wat ik niet wou voor mijn 
eigen kind, voor onze poppemie. De gedachten begonnen 
in mijn hoofd te malen. Natuurlijk weet ik dat er niets mis 
is met bussen sondevoeding, dat die niet zo ‘chemisch’ zijn 
als ik het in mijn hoofd print. En nee, je bent geen slechte 
mama als je hier wel voor kiest. Voor mij voelde het ge-
woon niet goed.

Dan komt de dag eraan dat die PEG-sonde geplaatst wordt 
en ja, de sondevoeding dus gestart wordt. We geven het 
een kans. We moeten het een kans geven. We hebben 
geen keuze. Het is gewoon volgen en doen. Wat niet aan 
mij als mama, wat niet aan ons besteed is. Met alles moet 
je al volgen en meegaan met de grote kudde.

De koppige ik kwam naar boven. Bij elke controle stelde 
ik de vraag of er echt geen andere optie was, of het niet 
anders kon. Ik wilde dit niet langer geven aan mijn kind. Ze 
braakte enorm vaak, het was altijd een hele verhuis en ze 
hing constant aan die pomp. Want van die pomp was ik 
ook allesbehalve een fan. Geef mijn Mia maar lekker eten 
via de zwaartekracht, op haar eigen tempo, in plaats van 
met een pomp die het erin duwt.

‘Misschien kan je bussen blended food een kans geven?’ 
stelden ze voor in het UZA. Dat is gewone voeding die ver-
werkt wordt tot sondevoeding en ook in bussen verkocht 
wordt. Ok. Mijn mamagevoel was al een beetje gelukkiger. 
Dit leek al iets meer op ‘normale’ voeding. Hoewel … 
Behalve dat er een ander etiket op kleeft, ruikt het eigenlijk 
hetzelfde. Het ziet er ook exact hetzelfde uit. Mia was wel 
een stukje gelukkiger met deze ‘gewone’ voeding in haar 
maag. Ze voelde zich minder ongemakkelijk, moest minder 
vaak braken. We leken zeker op de goede weg. Ik bleef 
verder zoeken en opzoeken en vragen stellen. Toen kwam 
ik uit bij Blended Foods. Het helemaal zelf verwerken van 

gewone voeding tot sondevoeding. JA!!! Gewoon eten voor 
Mia! En ook gewoon koken voor haar, zoals we koken voor 
de rest van het gezin. Dat wil ik proberen, dat is wat we 
willen doen! 

We hebben alles besproken met de diëtiste: kan en mag dit 
voor Mia? Waarop moeten we letten? …? Gelukkig moeten 
we voor Mia geen calorieën tellen. Anders zou dit nog een 
heel andere en grotere job worden.

We beginnen eraan 
We zijn met volle moed en heel enthousiast in het Blended 
Foodsverhaal gesprongen. 

Wauw! Dat is het! Hier heb ik nog geen minuut, geen 
 seconde spijt van gehad. Kruipt er werk in? Ja, best wel. 
Maar we doen het met alle plezier. Mia krijgt de voeding 
die ook wij eten (wat aangepast weliswaar). Ons gevoel als 
mama en papa zit eindelijk juist!

Kant-en-klare sondevoeding, daar hebben we alle begrip en 
respect voor, maar voor ons voelde het niet goed.  Aan-
sluiten en voilà: je hebt eten. Wij houden ervan om samen 
te eten, om samen iets in de maag te krijgen. Ook al klinkt 
dat bizar in onze situatie. 

Wat is het moeilijke? Het moeilijke is dat Blended Foods 
nog heel onbekend is in België. Het is vaak, bij ziekenhuis-
opnames bijvoorbeeld, niet beschikbaar. Ook daar pas 
ik zelf een mouw aan. ‘Geef mij maar een supermix, een 
busje melk (of water, kan ook) en ik maak ter plaatse wel 
eventjes van het gemixte eten Blended Foods. 

Voor Mia op school geef ik alles netjes klaargemaakt en 
ingepakt mee: drie potten in een koeltasje. Op de momen-
ten dat Mia moet eten, trekt de verpleging dat op in een 
spuit en geeft het haar. Op de school wordt deze voeding 
toedienen beschouwd als een verpleegkundige handeling. 
Als je dus ook de stap wil zetten: eventjes informeren bij de 
school, de instelling, ... welke opties er zijn. Met een dokters-
bewijs of een voorschriftje van een diëtist voor Blended 
Foods komt je snel al heel wat verder.

In de keuken
Eigenlijk is het maken van Blended Foods helemaal niet zo 
moeilijk. Je moet er wel op letten dat je alles heel hygië-
nisch doet. Op zich eet Mia wat wij eten. Haar portie wordt 
dan gemixt met voldoende vocht (water of melk) en door 
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Blended Foods
Een enthousiaste Rett mama  deelt haar ervaringen

een zeef gepasseerd zodat er echt geen enkel stukje of 
brokje meer in zit (anders heb je een probleem om het in 
de spuit op te trekken en/of toe te dienen).

Voorbeeld van een dagmenu voor Mia 

•	 Groeimelk
•	 Boterhammen met choco en groeimelk
•	 Yoghurtje of Petit Gervais
•	 Fruitpap (vier stukken fruit, koek en melk)
•	 Pudding of chocomousse
•	 Patatjes met vlees en groenten (wat wij 

eten, kan dus ook een pastaschotel, … zijn)
•	 Groeimelk

Buiten de deur
Als je op stap gaat of een pakketje meegeeft 
voor op school: alle warme voeding moet zo 
snel mogelijk gekoeld worden om dan in de 
koelkast te bewaren. Als wij met het gezin op 
stap gaan, trek ik alle voeding al op in spuiten 
(20 ml tot maximaal 50 ml is het makkelijkste 
om mee te werken). Je kan dan gewoon de 
maaltijden kant en klaar toedienen. Dit is voor 
ons een extra positief puntje. Geen pompen, 
geen bussen voeding om mee te nemen. Het is 
ook een extra leuk iets voor grote broer Siebe. 
Hij kan zijn zusje nu te eten geven zonder dat 
hij een pomp moet kunnen bedienen. Het is zo 
fijn dat die optie er is. Hij is super trots dat hij 
dat kan: gewoon netjes de spuiten nemen en 
zacht jes inspuiten. Het is zalig om hem te zien 
glunderen.

Nog meegeven dat Mia een Mic-Key button 
heeft. Het opzetstukje vervangen wij elke week, 
het ziet er snel vies uit omdat sommige voeding 
een kleurtje achterlaat (zeker tomaat, wortel, ...). 
De Mic-Key zelf vervang ik elke drie maanden, 
om dezelfde reden. (*)

Mijn raad als mama: volg je eigen hart. Doe 
waar je je zelf het beste bij voelt als ouder. Doe 
waarbij je denkt: ja dit is het, zowel voor ons 
als voor ons prachtkind. Wij hebben nu in ieder 
geval een meisje dat nog zeer zelden braakt, 
dat eindelijk netjes op gewicht blijft, dat naar 
ons aanvoelen minder snel ziek is, … 

Twijfel je? Heb je vragen? 

Aarzel niet om ze te vragen aan … 
een gelukkige Blended Foods mama!

(Britt)

Vragen voor Britt kan je sturen 
naar brsv@rettsyndrome.be 

met als onderwerp ‘Voor Britt’

(*) Wat is een Mic-Key button?
https://www.zorgsaam.org/ziekenhuis/patientfolders/
mic-key-button-voedingssonde
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Feestelijke Rett meid

Een al wat oudere, maar stralende foto, van toen feesten nog zonder angst kon. Deze 
werd genomen op een bijeenkomst van ‘Smile To Me’ in 2019. Smile To Me is een 
organisatie die zich inzet om kinderen met een beperking een fantastische dag te 
bezorgen: haartjes mooi maken, schminken, snoezelen, dansen, ritje op de huifkar, … het 
maakt allemaal deel uit van een fantastische belevingsdag. (Alle info vind je op 
http://www.smiletome.be) En of Ruth ervan genoot! (Leen)
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RETT varia

Even verpozen
Het Andreas Rett park in Wenen
Het Rett Syndroom is genoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Andreas Rett (2 januari 1924 in 
Fürth, Duitsland – 25 april 1997 in Wenen, Oostenrijk). Andreas Rett beschreef voor het eerst de 
symptomen van het syn droom in 1966. Pas in 1983 kreeg het syndroom internationale bekend-
heid, na de herontdekking door een publicatie in het Engels van de Zweedse kinderarts Bengt 
Hagberg, die het syndroom naar Andreas Rett vernoemde.

Professor Andreas Rett richtte in Wenen onder andere het Rosenhügel Neurologisch Ziekenhuis 
op en was als kinderarts betrokken bij het Lainz-Ziekenhuis en aan de Universiteit van Wenen.

Op 25 april 2002 werd in het 13e arrondissement van Wenen, gelegen tussen de twee zieken-
huizen Rosenhügel en Lainz, met veel luister het ‘Andreas Rett Park’ ingehuldigd. Het is een eer-
betoon aan het levenswerk van professor Andreas Rett .

Het park ligt op nauwelijks twee kilometer van het Schönbrunn Schloss, naast het Orthopädischen 
Spital ‘Speising’ aan de Speisingstrasse. Het is gemakkelijk bereikbaar met de auto of met het 
openbaar vervoer vanuit het centrum van Wenen (U40 in combinatie met tram 60). Het is een 
5300 m² goed verzorgd driehoekig park met een speeltuin en enkele banken. Een speciale plaats 
om even te vertoeven en te mijmeren.

(Peter)
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De Amerikaanse Rett moeder Kathy Hunter schreef een standaardwerk over het Rett 
syndroom. Het is een doe-boek met talloze tips en persoonlijke ervaringen. ‘Het Rett 
Handboek’ is de Nederlandse vertaling, een gezamenlijke inspanning van de BRSV en de 
Nederlandse zustervereniging. 

De gedrukte versie is uitgeput, maar je kan de online versie gratis downloaden van onze 
website. De informatie over communicatie is verouderd, download daarom misschien ook 
ineens ons ‘Dossier Eye Control’.

Ouders, grootouders, brussen, verzorgers, juffen, ... beschrijven hun Rett meid in 1 zin in 
deze populaire rubriek. Lees hun warme, ontroerende, beklijvende woorden op diverse 
pagina’s van onze site. Wil je zelf een zin toevoegen? Er is nog plaats!

Lees alles over het Rett syndroom en over de 
Belgische Rett Syndroom Vereniging:
https://www.rettsyndrome.be

Ze spreken met hun ogen

Elke maand worden de jarige Rett meiden in het 
zonnetje gezet. Mieke en haar kinderen zingen een 
vrolijk verjaardagsliedje voor hen. 

Is jouw Rett meid jarig? Neem een kijkje!
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RETT recht
Verken je rechten

https://www.rechtenverkenner.be

De rechtenverkenner 
Wat is het?
De rechtenverkenner is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. 

Op deze site vind je als kwetsbare persoon (oudere, chronisch zieke, persoon met een handi-
cap, werkzoekende, ...) een overzicht van je sociale rechten. Met name premies en andere 
voordelen op vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, ... komen aan bod.

Alle voordelen van federale en Vlaamse regering, provinciale en lokale overheid zijn er 
gegroepeerd. Bij elk recht vind je icoontjes met informatie over de herkomst (van welke 
overheid) en wie toegang heeft (iedereen of alleen bepaalde personen). 

De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche:

•	 een omschrijving van het recht;
•	 de voorwaarden waaraan je moet voldoen;
•	 de aanvraagprocedure;
•	 de benodigde documenten voor de aanvraag;
•	 de contactgegevens van de dienst waarbij je het recht aanvraagt.

Hoe werkt het?
Elke opzoeking begint met het invoeren van je gemeente en postcode (rechts bovenaan). 
Daarna kan je de rechtenverkenner doorzoeken per doelgroep, thema of alfabetisch, zoals te 
zien in het navigatiemenu bovenaan de site.

(Anna)

Heb je een opmerking over 
een van onze artikelen? Wil je 
reageren op een van de onder
werpen?  Deel je mening! 

Heb je tips of suggesties voor 
thema’s die aan bod kunnen 
komen in de Rett Gazet? Wil 
je een ervaring delen? We 
horen het graag!

Nieuw adres? 
Nieuw emailadres? 
Laat het ons weten! Dan 
hoef je de Rett Gazet en 
onze andere communicatie 
niet te missen.

1 adres:
brsv@rettsyndrome.be
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Evelien

Feestelijke Kriebels
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GOED
FISCAAL
NIEUWS
Wie dit jaar de Belgische Rett Syndroom 

Vereniging vzw steunt met een gift, zal meer terug 
krijgen van de belastingen. 

Uw gift is dit jaar 60% aftrekbaar!

Een voorbeeld
40 euro kan u een belastingvoordeel 

van 24 euro opleveren
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We kregen van Cera financiële steun voor ons 
project ‘Communicatie met Rett Patiënten’. 

Hun missie:
‘Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een 
van de grootste coöperaties van België. We 
brengen mensen, middelen en organisaties 
samen, bundelen krachten, nemen initiatieven 
en realiseren projecten met een duidelijk doel: 
samen investeren in welvaart en welzijn.’

Hartelijk dank voor de mooie gift!

Alle info: https://www.cera.coop

OPROEPaan ouders en sympathisanten

Wij hebben een infodossier, folders en banners ter beschikking voor het ondersteunen van 
je actie of aanvraag. Wil je meer informatie? Heb je hulp nodig bij het indienen van een 
sponsordossier? brsv@rettsyndrome.be

Iets doen?

In het verleden is gebleken hoe creatief mensen 
kunnen zijn bij het organiseren van evenementen 
om geld in te zamelen.

Een greep uit vroegere acties: koekjes bakken, 
lopen, fietsen, een concert organiseren, een 
sportwedstrijd, auto’s wassen, een schoolactie, 
juweeltjes ontwerpen, een kalender maken, wafels 
bakken, schaken, een benefietoptreden, een vol-
leybalwedstrijd, de giften bij een jubileum of ander 
feest, ... 

Misschien kan het nu, misschien later. Mogen we 
op jullie rekenen?

Iets vragen?

Veel bedrijven ondersteunen actief sociale doelen. 
Misschien werk jij voor zo’n bedrijf of ken je er 
een? 

Serviceclubs stellen zich onder meer tot doel 
om sociale initiatieven actief te ondersteunen. 
Vlaanderen kent veel serviceclubs, met honderden 
afdelingen in talloze steden en gemeenten. Een 
aantal voorbeelden: Kiwanis, Lion’s Club, 41 club, 
Rotary, Ronde Tafel, Fifty-One club, Inner Wheel, 
Ladies Circle, ...

Misschien ken jij iemand die lid is van een service-
club? 

Een van de negatieve gevolgen van de coronapandemie is dat de financiële 
situatie van verenigingen drastisch achteruitgegaan is. Dat is ook het geval bij 
de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw. Daarom vragen we jullie hulp.
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Lijst der gulle gevers 
(01 01 2021 tot 01 12 2021)
BAETENS-SCHURGERS, LONDERZEEL

BASTIAENSSENS JENNY, BOECHOUT

BOBBAERS-BEULS, ZUTENDAAL

BOBBAERS MARIA, ZUTENDAAL

CEULEMANS-DE BRUYN, WILRIJK

DAEM BEATRIJS, KOKSIJDE

DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM-BEISEM

DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR

DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG

DE COSTER ROSANNE, MERCHTEM

DE MUYNCK ANNE, STERREBEEK

DE MUYNCK-LARMUSEAU, SCHILDE

DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM

DE VADDER INGRID, LUBBEEK

DE VOLDER ROSWITHA, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

DEFEVER MARC, SCHOTEN

DEMAN-LECOMPTE, ROESELARE

DESMET-BONTE, BRUGGE

D’HONDT-VANDERHASSELT, GENT

GABRIELS-SCHMITTE, PUURS-SINT-AMANDS

GEELEN ANNA, GENK

GELDOF AIME, ZWIJNDRECHT

HOLLANTS KATLEEN, ZELLIK

HURKMANS ALDA, KAULILLE

HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR

KOCAOGLU-AKAY, KOERSEL

LE PAGE REINILDIS, ANTWERPEN

LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL

MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK

MAES CHRISTIANE, HERBEUMONT

MAES JACQUELINE, BRUGGE

MEGANCK-ROOSSENS, BEERSEL

MINNE-SCHOORS, MORTSEL

NOUWEN ANNIE, HOUTHALEN-HELCHTEREN

PANNIER JEAN, GENT

PEETERS PAUL, SCHILDE

PIRYNS WILLEM, SINT-AMANDSBERG

REYNAERT HENDRIKJE, SINT-KATHERINA-LOMBEEK

ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI

ROMBOUTS LEONA, DESSEL

SAINT GHISLAIN-BOSMANS, ANTWERPEN

SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN

SERCU MARIJKE, GENTBRUGGE

SLEEUBUS-BAUDOIN, MOL

STRUYS-RICAUD, TIENEN

TIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAAL

VAN BOCKSTAELE STEFAAN, GERAARDSBERGEN

VAN DEYNSE DANIEL, MALDEGEM

VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE

VAN HAUWERMEIREN-VAN LOO, LOKEREN

VAN LAUTEM-DE SMEDT, WEMMEL

VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL

VAN MIEGHEM VERA, DEURNE

VAN MIERLO ANNEMIE, SOERENDONK

VAN MIERLO-VAESEN, HAMONT-ACHEL

VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM

VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE

VAN ZWAM MARIA, KORTEMARK

VANBELLE MARIE-ANNE, KNOKKE-HEIST

VANDEN BORRE-VENNEMAN, GENT

VANDEN HEEDE PIETER, JETTE

VANDENBROELE-VANDENAMEELE, WERVIK

VANDENBROELE MIA, IEPER

VERBRUGGEN MANDA, LEEFDAAL

VERCAMMEN-COREMANS, BERLAAR

VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER

VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL

VERGUTS LUC, GEEL

VERMEIREN SIGRID, ANTWERPEN

VICTOOR-HOLLANTS, BAVIKHOVE

VRUGTERMAN CLAUDETTE, WOLVERTEM

WEYTJENS-LANGENS, AS
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Ook wie liever 
anoniem blijft, 
krijgt bij een gift 
vanaf 40 euro 
een fiscaal attest 
toegestuurd

Basisschool De Hazelaar, Borchtlombeek

Candriam Belgium, Brussel

Cera Coop, Leuven

Dentalia, Gent

De Krinkel, 6e leerjaar, Zwijndrecht

Kiwanis Beersel, Huizingen

Mertens Guido, Dilbeek

Onze Sponsors

DANK!
Onze 

bijzondere 
dank
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Financiële 
tussenkomst
Wij bieden een helpende hand

Dankzij belangrijke giften, exclusief voor dit doel, is de Belgische Rett Syndroom 
Vereniging vzw in de mogelijkheid om haar leden een EENMALIGE FINANCIËLE 
TUSSENKOMST VAN MAXIMAAL 800 EURO te verlenen bij de aankoop van 
technische hulpmiddelen en andere diverse onkosten.

VOORWAARDEN

•	 De eenmalige financiële tussenkomst geschiedt uit hoofde van de 
persoon met het Rett syndroom.

•	 →De persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd, dient de 
Belgische nationaliteit te bezitten.

•	 De aanvrager dient lid te zijn van de Belgische Rett Syndroom 
 Vereniging vzw.

•	 De toekenning van de tussenkomst geschiedt op basis van voor-
gelegde facturen voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 
2022, aangevuld met correcte informatie over de toegezegde 
tegemoetkomingen vanwege andere instanties (zoals het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, het ziekenfonds, …)

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

•	 De aanvraag moet binnen zijn voor 31 december 2022.

Na onderzoek wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk (de tussenkomst 
kan gesplitst worden, zie ook voorbeeld) overgemaakt op de rekening van 
de aanvrager.

WAARVOOR KAN EEN TUSSENKOMST AANGEVRAAGD 
WORDEN?

De tussenkomst kan betrekking hebben op de aankoop van technische 
hulpmiddelen ten behoeve van de persoon met het Rett syndroom. Een 
onvolledige lijst van voorbeelden: anti-decubitus matras, tillift, badrooster, 
badzitje, bewakingscamera, douchebrancard, hoog-laagbed, matras (rug-, 
zij- en buiklig, totale nachtorthese), parapodium, rolfiets, rolstoel en acces-
soires, schelp, soft hoofdsteunen, stabilisator in ruglig of buiklig, standing-
brace, tilting table, verzorgingskussen, zitschelp.

Ook andere onkosten kunnen in aanmerking komen (waarvoor geen tus-
senkomst voorzien is door andere instanties) zoals gerechtskosten, ere-
lonen en diverse onkosten bij een aanvraag tot verlengde minderjarigheid, 
steeds mits voorlegging van de factuur. Ook deze opsomming is onvolledig.

Een voorbeeld

Factuurprijs = 1500 euro
Tussenkomst VAPH = 900 euro
Tussenkomst BRSV = 600 euro

Voor een andere investering 
kan de resterende 200 euro 
aangevraagd worden.
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Money, money, money, …
Waarom heeft de vereniging 
uw geld, uw gulle giften 
zo nodig?

Het antwoord kan niet simpeler zijn: omdat we veel doen, en omdat we dat zo goed 
mogelijk willen doen. We brengen Rett gezinnen bijeen – letterlijk en figuurlijk –, we ver-
garen en verspreiden informatie, we staan bij met woord en daad, we leggen en onder-
houden internationale contacten, …

En laat ons meteen heel duidelijk zijn: zonder uw financiële steun zou dat niet lukken. Wij 
en alle Rett gezinnen zijn u daar heel erg dankbaar voor.

Een aantal voorbeelden:

De Rett communicatiecoach
Dit project behelst het inhuren van een Rett communicatiecoach om ouders (en thera-
peuten) te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikt communicatiemiddel voor 
hun Rett dochter, en om hen op weg te helpen bij het gebruik daarvan. We betalen 16 
uur professionele begeleiding per gezin en de verplaatsingskosten van de coach. In ruil 
daarvoor krijgen we – naast vrolijk communicerende Rett meiden – de opgebouwde 
know-how ter beschikking om die te delen met alle Rett gezinnen en hun therapeuten.

Bijeenkomsten
We organiseren elk jaar een aantal fijne bijeenkomsten voor Rett gezinnen of voor 
ouders alleen. We houden de prijs voor de deelnemers binnen de perken, zodat er voor 
niemand een financiële drempel is om deel te nemen. De familiedag is een klassieker, de 
winterwandeling is al jaren een succes, en sinds een aantal jaar komen de ouders ook 
samen in de herfst. Voor die bijeenkomsten huren we een geschikte locatie en voorzien 
we eten en drinken. Alle ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging met de post. Voor 
de familiedag voorzien we ook animatie, een of meerdere professionele sprekers, een 
snoezelruimte voor de Rett meiden, …

Communicatie
We verzorgen onze communicatiekanalen. De papieren media – deze Rett Gazet, folders 
en brochures, uitnodigingen, andere publicaties – worden geschreven, van foto’s en illus-
traties voorzien, opgemaakt, gecorrigeerd, gedrukt en verstuurd. Daarnaast huren we een 
domeinnaam en webruimte, hebben we een website die gebouwd en onderhouden wordt, 
zijn we aanwezig op sociale media en hebben we een permanent bemande mailbox.

(Het bestuur)
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Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar


