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Colofon

Zonder al te veel te verklappen: voor wie het nog niet gemerkt had, dit is een een extra 
dikke zomerse Rett Gazet. Tussen een stevige brok communicatierichtlijnen en een al even 
lijvig wetenschappelijk verslag vind je, als beleg van deze sandwich, een massa klein en groot 
nieuws van onze Rett familie. Veel daarvan is met al dan niet subtiele draadjes gelinkt, een Rett 
spinnenweb als het ware. 

De Russische invasie in Oekraïne heeft ook hier gevolgen. Twee gevluchte Oekraïense Rett 
gezinnen konden terecht bij Rett mama Caroline Lietaer. Ze zijn nieuw in ons land, nieuw in 
onze Rett familie en ze verschijnen zowel op de cover als her en der in deze gazet. We hebben 

begrepen dat de mama’s ondertussen al een woordje Nederlands spreken. 
Ze waren ook aanwezig op onze – voor het eerst in drie jaar ‘in het echt’ 
– familiedag in het GielsBos. 

Hoewel dit keer geen enkel artikel expliciet aan Rett Syndrome Europe 
gewijd is, komt RSE her en der aan bod. Bij het uitwuiven van Peter, een 
van de grondleggers, en in het verhaal van de vluchtelingen, die geholpen 
werden en nog steeds geholpen worden door RSE. Bij die hulpverlening is 
Rett papa Jan Wolfert actief en die was er, met zijn gezin en zijn vrienden 
van het Rode Kruis, ook op onze familiedag. 

Er zijn nog veel meer verhalen, mooie en schrijnende, en er zijn ook nog 
veel meer spinnenwebdraadjes. Neem je tijd voor deze superdikke Rett 
Gazet, en laat het ons weten als je een reactie hebt op een artikel of als 
je wil meeschrijven.

(Anna)

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

RETT spinnenweb 
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RETT agenda

First things first
1 oktober 2022
Op zaterdagavond 1 oktober 2022 worden alle Rett ouders uitgenodigd op de jaarlijkse 
herfstbijeenkomst. We gaan op muzikale wandeling in het Kasteel van Horst, met 
daarna een lekker etentje. Alle ouders krijgen eind augustus een uitnodiging per post 
met alle informatie. 

4 februari 2023
De gastronomische winterwandeling voor Rett ouders is gepland op zaterdagavond  
4 februari 2023. (Reservedatum 28 januari.) We zijn nog volop aan het brainstormen, 
maar een tweede bezoek aan Gent of Antwerpen behoort tot de mogelijkheden. De 
details lezen jullie in de volgende editie.

22 april 2023
Rett familiedag in het GielsBos. Het was heel fijn om de hele Rett familie terug te zien 
‘in het echt’, nu kijken we uit naar volgend jaar. Alle Rett gezinnen zijn zoals steeds van 
harte welkom. Noteer deze datum alvast in je agenda.

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

September–oktober 2024
Het negende Rett Wereldcongres in Australië werd nog eens uitgesteld. Nieuwe 
afspraak in het najaar van 2024.
Alle info op www.rettworldcongress.org
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RETT mijmeringen
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Daar is hij dan: de zomer! Zo naar uitgekeken.  Zo hard nodig. Het was een hectisch jaar. 
Het was een zwaar jaar. Met veel Rett momenten. Met veel zorgen. Met veel moeten. Maar 
ook – zoals steeds – met veel plezier, warmte en veel mooie momenten, met veel dingen 
om blij van te worden.

Wij behoren tot de sandwichgeneratie. We zijn het worstje in de hotdog. We hebben nog 
de zorg voor onze kinderen en steeds meer komt daar ook de zorg voor onze ouders bij. 
Dat zorgen doen we met veel liefde, ondanks de hoofdbrekens, kopzorgen en ongerustheid. 
Meestal kunnen we beide zorgen goed combineren. Veel is routine, of is ondertussen 
routine geworden. Maar als die twee zorgen op hetzelfde moment acuut worden, dan is 
het even hopen dat we niet verdrinken. Dan is het even afsluiten van de wereld en enkel 
concentreren op onszelf, ons gezin, onze familie. De rest laten we dan maar voor wat het 
is. De rest kan er dan eerlijk gezegd niet meer bij. De grenzen van mijn draagkracht zijn 
het afgelopen jaar enkele keren bereikt. De onvoorspelbaarheid van de zorgen maakt het 
zwaar. Geeft stress. De onvoorspelbaarheid en op die piekmomenten het gevoel dat het 
nooit stopt. Dat je altijd beschikbaar moet zijn, altijd paraat moet staan. 

Het afgelopen jaar groeide voor ons ook het gevoel van kwetsbaarheid. Het gevoel dat wij 
niet alles kunnen oplossen. Maar ook het gevoel dat als wij niet strijden, niemand anders 
dat zal doen. Als wij niet de juiste zorg voor onze kinderen, onze ouders organiseren, dan 
… tja, dan. Daar willen we eigenlijk niet aan denken. Het is zowel praktisch als emotioneel 
heel pittig. 

Het was dus een zwaar jaar. Door medische problemen bij Jana en bij onze ouders. 
Door corona. Door de combinatie van beide. Vooral ook door het doorwegen van corona 
op onze gezondheidszorg. Wat ten koste ging van andere zorg. Wat ten koste ging van 
onze ouders en van Jana. Maar ook de impact, de zichtbaarheid en de zorg door Rett 
worden steeds groter voor ons gezin. De rollercoaster van Rett: moeilijke, zware periodes 
afgewisseld met mooie momenten. 

Op dit moment zit ons leven weer in rustiger vaarwater. De acute medische problemen bij 
Jana en de ouders zijn opgelost, of er is een oplossing in de maak. De andere zorgen zijn 
dagelijkse kost geworden, dat loopt.

Soms geeft Rett aan ons gezin een heel traag, rustig leefritme. Op andere momenten 
gaat het razendsnel. Soms trekt Jana – of trekt Rett – zelf aan de noodrem om een pauze. 
Moeten we haar de rust bieden die ze nodig heeft. 

Het is niet zo dat enkel Rett ons levensritme bepaalt. Met vier opgroeiende kinderen zijn 
er genoeg factoren die meespelen. Maar hoe groter de andere drie worden, hoe meer 
het ritmeverschil met Jana opvalt. Hoe meer spreidstand het van ons vraagt. Maar ook 
hoe trotser we zijn als ouders. Hoe meer onze dochters opgroeien, volwassen worden 
en hun eigen weg zoeken, hoe meer het opvalt hoe zorgzaam ze zijn, hoe ze rekening 
kunnen houden met anderen, hoe tolerant ze zijn. Ieder op haar manier. Want verschillend 
in karakter zijn ze wel. Afgelopen jaar heeft geleerd dat wij op hen kunnen rekenen, dat ze 
dingen kunnen overnemen en het dagelijkse leven draaiende kunnen houden. Trots op alle 
vier zijn we. Ze doen het allemaal heel goed. Weer ieder op haar manier.

Mijn plannen voor de vakantie: drie weken uitslapen (heel graag), lekker luieren in de zon 
aan het zwembad met een ontspannend boek, leuke uitstapjes (meiden ik beloof jullie: 
niet teveel oude stoffige dorpjes, maar toch graag een of twee), wandelingen, zuiderse 
marktjes, lekkere ijsjes, gezellige terrasjes en toffe restaurantjes of rustige bbq’s aan ons 
vakantiehuisje. Kortom: gewoon wat rust.

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie!
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Door de pandemie zijn onze inkomsten gekelderd. We zijn blij met elke gift. 
Die helpt ons om onze werking te kunnen voortzetten. BE02 0682 0608 7540
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communicatie

2022 het jaar van de hernieuwde vrijheid
2022 het vreemde jaar op wereldvlak
2022 het jaar dat vele Rett meiden hun communicatietraject verder uitbouwen
2022 het jaar waarin we Ondersteunde Communicatie in de picture zetten

In deze editie geef ik enkele facts & figures van mijn werk als communicatiecoach 
bij de Rett vereniging. De gloednieuwe Vlaamse netwerkgroep voor logopedisten 
wordt voorgesteld en er zijn een aantal nieuwigheden op vlak van hard- en 
software. De hoofdmoot van dit dossier is een uitgebreid verslag van de workshops 
van het Isaac-nf congres.

Neem gerust contact op bij interesse of vragen: rettlogo@gmail.com

(Rozemie)
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Rett communicatieproject
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Facts & Figures

NIEUW
Software & 
hardware
De communicatiesoftware Mind Express 
kreeg een mooie upgrade versie 4 naar Mind 
 Express 5. Een cursus Mind Express 5 kan je 
voor de prijs van €50 volgen bij Jabbla.
https://www.jabbla.com/opleidingen/

In de vorige editie stelden we hem al kort 
voor: de TD Pilot. Een nieuwe spraakcomputer 
en een primeur: dit is de eerste samenwer-
king tussen Apple en oogbesturingsfirma Tobii 
Dynavox. Alle vorige technologie van Tobii 
Dynavox werkte onder Windows besturing.

Bij interesse of bij vragen over een van deze 
producten, contacteer mij gerust: 
rettlogo@gmail.com



Jacqui Mills uit Australië sprak op een voor haar onnoe-
melijk vroeg uur de geïnteresseerden toe. Zij is de mama 
van Eli, een 30-jarige man met het Angelmann Syndroom. 
Ze spreekt als ervaringsdeskundige eerlijk en openhartig 
over het soms zware traject van OC. 

Eli communiceert momenteel aan de hand van PODD-
boeken. Jacqui benadrukt dat dit een moeilijk traject 
geweest is. Het duurde twee jaar vooraleer Eli het boek 
niet meer naar zijn ouders gooide, het nut ervan inzag en 
het actief gebruikte. Bij het starten met OC kan er heel wat 
weerstand zijn waar je als omgeving moet zien door te ge-
raken, zonder de moed te verliezen. Daarnaast was er ook 
weerstand bij sommige professionals. Er waren menings-
verschillen, er werd vastgepind op standaard IQ-afnames 
die een heel laag cognitief niveau aangaven, communicatie-
pagina’s met slechts twee woorden passeerden de revue, … 
Jacqui gebruikt de vergelijking met de ijsberg: iedereen ziet 
het stukje van de 10% succes, de overige 90% ploeteren 
en zwoegen zitten verstopt.

Vandaag gebruikt Eli zijn communicatiesysteem zeer door-
gedreven en participeert hij actief aan de maatschappij. Zo 
woont hij (met hulp) in zijn eigen huis, gaat naar de gym, 
geeft lezingen, speelt muziek, heeft een vriendin. Dit is enkel 
mogelijk door de toegang tot communicatie, doordat hij 
wat hij wil kan duidelijk maken wanneer hij dat wil. 

Bepaalde zaken verlopen lastiger bij volwas
senen die starten met OC

 • Vaak is er reeds sprake van therapiemoeheid door het 
vele uitproberen van systemen. 

 • Soms werd een negatief zelfbeeld ontwikkeld na diverse 
ervaringen waarbij OC geen succes werd. 

 • Bij volwassenen is er nood aan een volwassen vocabu-
laire, niet aan een kinderwoordenschat. Dat is geen 
evidentie. 

 • Sommige personen hebben wel toegang tot een 
OC-systeem, maar zonder dat dit individueel is af-
gestemd op de eigen interesses en gebruiksmogelijk-
heden. 

 • Volwassenen vertoeven in een complexere omgeving 
dan kinderen, wat meer en andere uitdagingen geeft op 
vlak van OC. 

 • Het feit dat veel volwassenen in groep leven maakt het 
gebruik van een hulpmiddel vaak lastiger. 

 • Tijd blijft een heel kostbaar iets, zeker binnen een 
voorziening. Al te vaak wordt communicatie niet (meer) 
als prioriteit gezien door begeleiders van volwassenen. 
Bovendien zijn er doorgaans minder middelen voor 
ondersteuning binnen de volwassenenwerking. 

Jacqui en Eli wijzen op een aantal belang rijke 
aandachtspunten die zij opmerkten door het 
filmen en analyseren van de eigen oefen
sessies.

 • Volwassenen gebruiken vaak niet-natuurlijke taal om te 
modelleren, dit nodigt helemaal niet uit tot communica-
tie. Het is belangrijk om natuurlijke situaties aan bod te 
laten komen, met de natuurlijke taal die daaruit 
voortvloeit, en deze te modelleren.

 • Het belangrijkste doel van een communicatiesysteem is 
relaties opbouwen en connecties leggen. Zeker voor 
volwassenen is de sociale participatie via hun OC-sys-
teem het belangrijkste resultaat.

 • Een spraakcomputer is niet superieur aan andere 
systemen. Het is belangrijk om ook natuurlijke gebaren 

Workshop 1
Ondersteunde Communicatie starten bij volwassenen
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Bij OC ziet iedereen het topje 
van de ijsberg: de 10% succes. 
De overige 90% is zwoegen en 
ploeteren.



en mimiek, foto’s, oogcontact, knuffels, fysieke nabij-
heid,… frequent te gebruiken om te communiceren.

 • Het kan zinvol zijn om bepaalde sociale situaties 
(bijvoorbeeld restaurantbezoek) voor te bereiden: wie 
wil je spreken, welke pagina’s hebben we nodig, hebben 
we hiervoor voldoende woordenschat voorhanden, wat 
is nog nodig, waarmee kan ik je helpen, … 

 • Een belangrijke pagina of knop die vaak vergeten wordt 
in een OC-systeem is er eentje om aan te geven of de 
gebruiker de boodschap van de omgeving heeft 
begrepen, deels of niet. In de andere richting is het 
zinvol om een knop te hebben waar de omgeving kan 

aangeven of zij de boodschap van de gebruiker heeft 
begrepen, deels of helemaal niet. 

Bij meertalige kinderen met een normaal verlopende, 
verbale taalontwikkeling is vanuit onderzoek geweten dat 
het belangrijk is om steeds de moedertaal aan te leren. Bij 
kinderen die nood hebben aan Ondersteunde Communica-
tie, geeft dit vaak extra uitdagingen. Judith Stoep van het 
Expertisecentrum Nederland gaf ons uitleg over meertalig-
heid in het algemeen en nadien toegespitst op het gebruik 
van OC. 

‘Kinderen die in het dagelijkse leven afwisselend meer dan 
één taal gebruiken, zijn meertalig’. Dit is een definitie van 
meertaligheid (Muysken, 2002). Belangrijk is dat het niet 
enkel gaat over de beheersing, maar ook over het passief 
gebruik (begrijpen) van een taal. De verschillende talen 
kunnen tegelijk ontwikkelen (= 
simultaan), of de ontwikkeling 
van de verschillende talen kan 
elkaar opvolgen (= sequentieel). 
Het niveau van beide talen is 
vaak ongelijk. Onder de leeftijd 
van drie jaar is er vaak één taal 
dominant. 

Een hardnekkige mythe klinkt 
als volgt: ‘Kinderen met ontwik-
kelingsproblemen kunnen beter 
met één taal op groeien’. Uit 
onderzoek is echter  gebleken 
dat deze kinderen wél in staat 
zijn om beide talen goed te 
leren, zij het op hun eigen 
tempo en niveau. Dat is zeker 
belangrijk bij meertalige kin-
deren die met een vorm van 
OC communiceren. 

Een eerste belangrijke stap is het gedetailleerd in kaart 
brengen van de huidige situatie: een uitgebreide anamnese 
over het gebruik van de verschillende talen, talig onderzoek 
in de verschillende talen (in het bijzijn van een tolk indien 
nodig). Aan de hand van vragenlijsten kan extra informatie 
worden verzameld om van daaruit een verslag met genuan-
ceerde bevindingen te formuleren voor elke taal. 

Het doel van OC is dat de gebruiker in elke situatie kan 
communiceren wat, wanneer en met wie hij/zij dat wil. 
Dit is voor meertalige OC-gebruikers niet anders, maar 
wel complexer. Je dient rekening te houden met enerzijds 
de verschillende talen, anderzijds ook met de verschil-
lende culturen of omgevingen, de verschillende status van 
bepaalde talen, … Het is zeker nodig om elke taal met OC 
te ondersteunen en hierbij de familie te betrekken. Indien 
de moedertaal wordt genegeerd, riskeer je dat het commu-
nicatiehulpmiddel door de omgeving wordt afgewezen en 
verminder je het aantal communicatiemogelijkheden. 

Het is belangrijk om je als professional bewust te zijn van 
mogelijke culturele verschillen of vooroordelen en op te 

letten bij de symboolkeuze. Een symbool dat in de ene cul-
tuur neutraal is, kan in een andere cultuur beledigend over-
komen. Het kan handig zijn om met verschillende gebruikers 
of profielen te werken op een spraakcomputer, waartussen 
de OC-gebruiker kan switchen naargelang de situatie. 
Het is belangrijk om zo veel mogelijk dezelfde picto’s te 
gebruiken in de verschillende talen en deze ook op dezelfde 
plaats in het communicatiebestand te positioneren.

Workshop 2
Ondersteunde Communicatie bij meertalige kinderen
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‘Perhaps the most important 
thing we ever give each other is 
our attention'
Jacqui Mills citeert Rachel Naomi 
Remen



Dit is een terugkerend onderwerp op studiedagen, maar 
het blijft dan ook enorm belangrijk om deze mythes – die 
een grote impact kunnen hebben op het communicerend 
vermogen van onze Rett meiden – weg te krijgen. Een 
presentatie van Stijn Deckers en Maartje ten Hooven-Rad-
staake van Isaac-nf.

1 Ze begrijpt geen symbolen, is nog te moeilijk
 • Hoe kan je hierover oordelen als de picto-taal nog niet 

werd aangeboden? Je kan ook geen test Latijn 
afnemen van iemand die nog nooit een les Latijn kreeg. 
Bovendien kan geen enkele test op voorhand voor-
spellen of iemand al dan niet een bepaalde (picto-)taal 
KAN leren!

 • Een taal (dus ook een picto-taal) leer je enkel als die je 
wordt voorgedaan, wordt gemodelleerd. Het is belang-
rijk dit modelleren niet enkel tijdens de logopedische 
therapie te doen, maar op alle mogelijke momenten van 
de dag. Er wordt het meest geleerd uit het samen doen 
van leuke, natuurlijke activiteiten. Het minst vruchtbaar 
zijn opdrachten en taken op commando (‘Waar is …’, 
‘Toon eens …’). Symbolen worden sneller herkend als ze 
betekenisvol zijn en herhaaldelijk voorkomen in het 
dagelijkse leven. Denk maar aan de symbolen voor 
Youtube, McDonalds of Facetime. 

 • Het begrip van concrete voorwerpen is initieel vaak 
beter dan het begrip van picto’s. Houd hierbij in het 
achterhoofd dat de link met voorwerpen vaak al 
duizenden keren is geoefend, maar voor de picto-taal 
nog geen kansen werden gecreëerd. 

2 Zij is te oud / te jong / te beperkt / …
Hoe weet je wat iemand denkt, voelt, wil zeggen als 
iemand niet praat? Dat weten we niet, dus uitproberen is 
de boodschap! Mensen die niet kunnen praten, worden 
makkelijk onderschat. De gestandaardiseerde testen voor 
cognitieve ontwikkeling zijn niet geschikt voor niet of 
nauwelijks sprekende kinderen of volwassenen. Als gevolg 
krijgt de niet-sprekende persoon vaak minder cognitieve 
stimulatie vanuit de omgeving. We doen dit vaak onbewust. 
Het doel van Ondersteunde Communicatie is komen tot 
volwaardige communicatie, waarbij 
de OC-gebruiker zelfstandig kan 
communiceren over allerhande 
 topics zoals gevoelens en ervarin-
gen. Hoe ver je hierin geraakt, kan 
je niet voorspellen. Ga door!

3 We begrijpen haar zo ook 
wel
Voor bepaalde communicatieve 
functies kan deze stelling opgaan, 
maar voor heel wat functies niet. 
Een vraag stellen, een eigen me-
ning geven, vertellen over iets wat 
gebeurd is, … lukt niet zonder taal. 

Iemand heeft doorgaans meer te vertellen dan wat met 
lichaamstaal alleen lukt.  Je kan er niet zomaar van uitgaan 
dat iemand niet denkt buiten het hier en nu. Hij of zij zou dit 
misschien wel kunnen indien er een geschikt OC-systeem 
ter beschikking was. Het is niet belangrijk welk systeem je 
gebruikt, als het maar goed werkt voor de gebruiker. De 
combinatie van een OC-systeem (of verschillende OC-syste-
men) en lichaamstaal, gebaren, … geeft het beste resultaat.

4 Dan gaat ze niet meer praten
Onderzoek wijst uit dat OC-gebruik de spraak net stimu-
leert! Je mag ervan uitgaan dat een OC-gebruiker voor 
de communicatie altijd de snelste en efficiëntste manier 
kiest: geen ingewikkelde route via de spraakcomputer om 
‘paasei’ te laten zien als dat ei vlakbij op tafel ligt. 

5 Het zijn te veel pictogrammen
Met weinig pictogrammen op een blad (bijvoorbeeld 4) 
kan de OC-gebruiker slechts heel weinig boodschappen 
vormen. Ook heb je dan als communicatiepartner weinig 
mogelijkheden om te modelleren. Bij het uitbreiden van de 
woordenschat creëer je dan ofwel heel wat verschillende 
niveaus (als je blijft bij 4 picto’s per pagina) of verwisselen 
de picto’s heel vaak van plaats (als je overschakelt naar 
8 en later 12 picto’s per pagina). ‘Klein beginnen’ kan je 
beter doen door 4 picto’s te kiezen van een grotere kern-
woordenkaart en deze een kader te geven. Op deze manier 
blijven de positie en grootte van de picto’s altijd gelijk. Later 
kan je dan picto’s toevoegen. De grootte van en het aantal 
pictogrammen kan je het beste laten afhangen van wat 
iemand visueel en motorisch gezien kan onderscheiden.

De vijf waarheden
1 Symbolen leer je doordat ze om je heen gebruikt 

worden.

2 Iedereen kan beter leren communiceren.

3 Iedereen heeft meer te vertellen dan wat met lichaams-
taal alleen lukt.

4 Ondersteunde Communicatie stimuleert spraak.

5 Gebruik zoveel mogelijk pictogrammen per pagina. 

Workshop 3
Vijf mythes over Ondersteunde Communicatie ontkracht
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De enthousiaste logopedistes van Stichting Milo deelden 
hun ervaring met en informatie over communicatie-
paspoorten. 

OC-gebruikers communiceren vaak via veel verschillende 
kanalen zoals hun OC-systeem, klanken, natuurlijke gebaren, 
lichaamstaal, bepaalde gedragingen. Daarnaast komen 
OC-gebruikers vaak in heel wat verschillende settings en bij 
veel nieuwe personen terecht, bijvoorbeeld nieuw personeel 
in de voorziening. 

Een communicatiepaspoort kan in zo’n geval nuttig zijn. Het 
is een tool die gebruikt wordt bij OC-gebruikers om per-
soonlijke en specifieke informatie in te verzamelen en over 
te dragen aan anderen. Het doel is om de OC-gebruiker zo 
goed mogelijk te laten communiceren in de maatschappij. 
Het paspoort wordt vaak opgesteld in de ik-vorm en moet 
positief en motiverend werken voor de OC-gebruiker. Het 
is dus belangrijk dat het snel en praktisch informatie biedt, 
de meest essentiële informatie over begeleiding, medische 

zaken, … bevat, overal meeneembaar en makkelijk aanpas-
baar is, en afgestemd is op het niveau van de OC-gebruiker.

Een communicatiepaspoort bestaat in veel soorten en 
maten. Het is vooral belangrijk uit te zoeken wat goed 
werkt voor welke OC-gebruiker. Sommigen verkiezen een 
sprekend foto-album, terwijl anderen een klein boekje of 
een hanger aan de broeksriem wensen. Het communicatie-
paspoort kan ook te vinden zijn binnen het communicatie-
programma op het OC-systeem. Het opstellen van een 
paspoort kan een co-creatief proces zijn van de omgeving 
samen met de OC-gebruiker.

Het paspoort kan je breder inzetten dan louter informatief. 
Het kan ook een manier zijn om interactie met de OC-
gebruiker uit te lokken en om wederzijdse communicatie 
tot stand te brengen. 

Stichting Milo geeft een aantal praktische tips om met 
communicatiepaspoorten aan de slag te gaan.

Workshop 4
Het communicatiepaspoort in beeld

Een aantal
voorbeelden
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Rylana van der Kruijs van Crea Coaching nam ons door 
middel van inspirerende video’s mee in haar creatieve 
workshops met OC-gebruikers. Zij baseert haar werking op 
een aantal pijlers die belangrijk zijn om een OC-gebruiker 
maximaal initiatief te leren nemen: 

 • Klein kijken: Rylana splitst het proces op in kleine 
stapjes die vaak worden herhaald, waarbij zelfstandig-
heid en spelenderwijs leren voorop staan. 

 • Klikjes maken: Rylana zoekt creatieve manieren om 
OC-gebruikers zo veel mogelijk zelf activiteiten te laten 
beïnvloeden (bijvoorbeeld aangeven om een bladzijde 
van een boek te draaien) of apparaten te bedienen 
(bijvoorbeeld de mixer bedienen met een knop). 

 • Ontdekken van jezelf en je omgeving: aangepast 
speelgoed leent zich hier prima toe. Met een inter-
actieve knuffel bijvoorbeeld kan geoefend worden op 
imiteren van klanken, begroeten, beurt nemen, initiatief 
nemen, aandacht behouden, … 

 • Interactief voorlezen: dit is een dankbare manier om 
gestructureerd verschillende zintuigen aan te spreken. 
Je kan ook focussen op bepaalde woordenschat. De 
OC-gebruiker wordt zo actief mogelijk betrokken om 
bijvoorbeeld zaken zelf vast te houden, op knoppen te 
duwen, geluiden te maken, via de blikrichting te 
interageren, … 

 • Volgen en vertalen: Je probeert het initiatief van de 
OC-gebruiker steeds te volgen en in woorden te 

vertalen. Zo geef je betekenis aan de link die de 
gebruiker bij een bepaalde activiteit legt.

 • Modelleren: Rylana modelleert tijdens de activiteiten 
ook steeds haar eigen taal (en soms die van de 
OC-gebruiker) op het OC-systeem. 

Rylana hamert erop dat het belangrijk is om het OC-
systeem altijd en overal bij de hand te hebben. Staat er een 
uitstap naar de kinderboerderij op de planning, dan gaat de 
computer (of de geprinte versie) gewoon mee tussen de 
konijnen en de ezels. Een gebruiker leert namelijk het beste 
met het OC-systeem werken IN een situatie, niet door er 
enkel achteraf over te communiceren. 

Gaandeweg heeft Rylana zelf ook veel zaken van de OC-
gebruikers geleerd. Het is belangrijk om: 

 • OC-gebruikers voldoende tijd te geven;
 • de kracht van herhalen te benutten;
 • lege momenten te durven laten;
 • niet in opgezette, maar in spontane situaties te leren;
 • de motivatie van de OC-gebruiker te zoeken;
 • de OC-gebruiker voldoende gelegenheid te bieden om 

initiatief te nemen.

Op de website www.crea-coaching.nl en de Facebookpa-
gina van Rylana vind je heel wat inspirerende en praktische 
filmpjes.

Elwin van Middendorp is contactpersoon voor Tobii Dyna-
vox in de Benelux. Met zijn achtergrond als ergotherapeut 
geeft hij enerzijds training over Tobii-producten, anderzijds 
ook over hoe spelling op te bouwen, hoe je kan ontwik-
kelen binnen een OC-systeem, … Hij citeerde een treffende 
quote van Verna Myers: ‘Diversity is being invited to the 
party. Inclusion is being asked to dance’. Laten we voor alle 
OC-gebruikers inzetten op een inclusieve wereld, waarin zij 
volledig kunnen participeren.

Communicatie is zeker ook buitenshuis nodig. Een OC-
gebruiker wil onderweg ook kunnen communiceren, foto’s 
nemen, … en niet alleen op mooi geasfalteerde wegen en 
droge dagen! Daarom is het zo belangrijk dat een OC-
systeem spatwaterdicht is en schok- en valbestendig door 
een robuuste behuizing. 

De schermen van spraakcomputers zijn tegenwoordig 
beter aangepast aan feller zonlicht, zelfs bij bediening met 
oogbesturing. De speakers moeten een luid niveau aankun-
nen voor een goede verstaanbaarheid, maar mogen niet 
galmen.

Inclusie betekent kunnen deelnemen aan het normale leven, 
mensen kunnen aanspreken die je leuk vindt, kunnen com-
municeren over alle mogelijke topics. De meeste huidige 
systemen hebben hiervoor een partnervenster (= meelees-
venster aan de achterkant van het OC-systeem). Dit maakt 
dat een OC-gebruiker kan communiceren zonder dat de 
communicatiepartner naast of achter hem/haar moet 
staan. Dit maakt een meer natuurlijke communicatie met 
meer oogcontact mogelijk. 

Daarnaast is het belangrijk dat er mogelijkheid is tot het 
onderhouden van sociale contacten. Een OC-gebruiker 
dient daarom altijd toegang te krijgen tot sociale media 
zoals Whatsapp, Messenger en Tik Tok. Dit kan geïntegreerd 
worden in het communicatiesysteem. Ook surfen op het 
internet is een belangrijke tool om zelf aankopen te kunnen 
doen, nieuws te lezen, boodschappen te doen, informatie te 
kunnen opzoeken, … Door het beschikbaar stellen van deze 
tools voor de OC-gebruiker scheppen we de mogelijkheid 
om dit te leren. Indien we een OC-gebruiker de toegang 
hier toe ontzeggen, zal hij of zij uiteraard nooit leren surfen 
op het internet of interesse hiervoor tonen.

Workshop 5

Workshop 6

Initiatief leren nemen met Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde Communicatie door de dag heen
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Deze interactieve workshop werd verzorgd door de OC-
specialisten. Dat is een groep Nederlandse logopedisten en 
ergotherapeuten die bij mensen thuis en in voorzieningen 
komt om adviezen te geven over Ondersteunde Communi-
catie, om training en implementatie van OC te oefenen, om 
activiteiten met OC te komen voortonen ter inspiratie, … 

De OC-specialisten benadrukken het belang van spel. 
Hierin heb je eerst en vooral plezier! Daarnaast is er ook 
aandacht voor elkaar, je leert beurt nemen en afwachten, 
er worden kansen gecreëerd om initiatief te nemen, er 
komt woordenschat aan bod, het biedt mogelijkheden tot 
oefenen van interactievaardigheden, je leert winnen en 
verliezen. 

Als volwassene hebben we vaak een plan of een beeld van 
een spel, maar voor een kind ligt dat anders. Wij moeten 
proberen vrij om te gaan met het materiaal en kinderen te 
volgen in hun spontane spel. Het leren spelen van een kind 
doorloopt een hele ontwikkeling, die zie je in de afbeel-
ding hieronder. Het is belangrijk om te weten in welke fase 
het kind dat Ondersteunde Communicatie gebruikt zich 
ongeveer bevindt. Dan ga je in die fase of net iets hoger 
stimuleren en proberen de OC te implementeren in het spel.

Het is niet altijd eenvoudig om OC in te voegen binnen 
spelsituaties. Vaak wordt er geopperd dat de OC-gebruiker 

aan de hand van nonverbale taal binnen het spel voldoende 
verstaanbaar is: ‘We begrijpen elkaar zo ook wel’. Toch is 
het zinvol om OC toe te voegen en zo de communicatie-
mogelijkheden binnen het spel uit te breiden. Daartoe 
bieden de OC-specialisten graag een aantal handvatten. 

 • Zoek naar het juiste materiaal dat veel kansen biedt tot 
OC, denk ook aan schakelspeelgoed om via knoppen of 
spraakcomputer een trein, beer, muziekinstrument, … te 
bedienen.

 • Focus je op 1 item en niet op alles tegelijk: zelf spelen, 
communiceren via een OC-middel, kijken naar het spel 
van de andere, … 

 • Laat de OC-gebruiker het spel herbeleven door foto’s te 
nemen en hiervan een boekje te maken. 

 • Kies bewust sociale speelvriendjes uit.
 • Beperk je niet enkel tot het spelen binnenshuis, maar 

trek erop uit. 

De Speeltuinbende is een initiatief van de Nederlandse ver-
eniging ‘het Gehandicapte Kind’ en biedt tal van activiteiten 
aan voor kinderen met en zonder beperking om samen te 
spelen. Zij engageren zich om speeltuinen aangepast en 
inclusief te maken, met onder andere ook grote commu-
nicatieborden. Kijk zeker even op hun site voor inspiratie! 
Ook de site van het Nederlandse Samenspeelnetwerk biedt 
een aantal tips en downloads in verband met onbeperkt en 
inclusief samen spelen.

www.ocspecialisten.nl 
www.speeltuinbende.nl
www.samenspeelnetwerk.nl

Workshop 7
Vriendjes maken en samen spelen
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Deze workshop werd verzorgd door de firma AssistiveWare. 
De beginquote, vrij vertaald: ‘De succesvolle implementatie 
van een OC-systeem is pas mogelijk indien alle personen in 
het team de kennis, de vaardigheden en de juiste attitude 
hebben om bij te dragen tot een persoonsgerichte aanpak’. 
Laten we bouwen aan een cultuur, waarin OC een volwaar-
dige plaats krijgt binnen het geheel van normen, waarden, 
tradities en regels van een land, volk of groep. 

‘OK, maar waarom?’
Het is belangrijk om OC voor iedereen beschikbaar te 
maken en te integreren in de maatschappij. Alleen als OC 
voor iedereen een gewoonte wordt, boeken we betere 
resultaten op lange termijn. We willen OC laten rondgaan 
als een lopend vuurtje, zodat het overal aanwezig is (in een 
school, voorziening, gezin, groep, …)

‘OK, maar hoe ziet zo’n OCcultuur er uit?’
Deze cultuurwijziging komt er uiteraard niet zomaar. 
Barbara van ’t Westende (logopediste bij AssistiveWare) 
vergelijkt het met een marathon, zeker geen sprint. We 
proberen alles wat we (1) zien, (2) doen, (3) zeggen en 
(4) denken of geloven zichtbaar te maken in elke klas, 
voor elke leerling / OC-gebruiker. We laten het gebruik 
van Ondersteunde Communicatie dieper binnendringen in 
het beleid van een voorziening of school, zodat het overal 
toegankelijk wordt. We denken ook aan het oprichten van 
werkgroepen die focussen op de implementatie van OC in 
de voorziening. Deze ambassadeurs integreren OC in de 
lessen en bieden training aan personeelsleden. We organi-
seren momenten om onderling kennis en vaardigheden te 

delen. We delen onze succesverhalen met elkaar en tonen 
waardering voor elke geleverde inspanning. Het is belangrijk 
dat iedereen overtuigd is van de mogelijkheden van OC en 
dat we aannemen dat al onze gebruikers de vaardigheden 
bezitten. Ze hoeven zich niet eerst te bewijzen vooraleer 
toegang te krijgen tot een systeem. We moeten geloven 
dat OC er is voor iedereen, echt iedereen.

‘OK, maar hoe starten we nu?’ 
Het advies is om te starten met wat we (1) zien en (2) 
doen. Dit zijn de meest zichtbare wijzigingen. Als we hierop 
werken, hebben we reeds een impact op de vaardigheden 
en kennis van alle OC-gebruikers en hun omgeving. Later 
pas volgt de attitudeverandering, waarbij we werken aan 
wat we (3) zeggen en (4) denken over Ondersteunde Com-
municatie. Zonder deze attitudeswitch bij iedereen, komt er 
geen echte OC-cultuur. 

De firma AssistiveWare lan-
ceert hiertoe de campagne 
‘Wear your words’. Hiermee 
promoten ze hoe belangrijk 
het is om je OC-systeem 
altijd bij je te dragen voor di-
recte toegang. Dat betekent 
in de klas en ook daarbuiten. 
AssistiveWare post af en toe 
tips op de soci ale media-

kanalen om zo het OC-bewustzijn te vergroten. Assistive-
Ware investeert daarnaast ook in het trainen van communi-
catiepartners.

Workshop 8
Bouwen aan een zichtbare OC-culuur binnen de schoolomgeving

Deze kortfilm duurt acht minuten en werd geproduceerd 
door Isaac-nf in samenwerking met de Angelman Verenig-
ing. Voor wie meer fan is van beelden dan van woorden, is 

dit een laagdrempelige manier om informatie over Onder-
steunde Communicatie te verwerven.

In de film worden verschillende 
mythes over OC ontkracht met 
duidelijke praktijkvoorbeelden. Voel 
je dat je iemand in je omgeving 
moet overtuigen van de kracht 
van OC? Deze video is de ideale 
hulp! https://www.youtube.com/
watch?v=85FJa5NEef4

Workshop 9
Film: ‘Het succes van Ondersteunde Communicatie’
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Leespraat is een communicatieprogramma om de taal en 
de communicatie van kinderen met een spraakbeperking 
te faciliteren. Het werd ontwikkeld door Hedianne Bosch, 
speciaal voor kinderen met het Downsyndroom. Maar de 
methode is veel breder inzetbaar!

Eigenschappen
 • Lezen wordt gebruikt om praten te stimuleren. Met 

praten wordt hier niet specifiek verbale communicatie 
bedoeld, dit kan ook op andere manieren (OC-systeem, 
gebaren). 

 • Er wordt gestart met het lezen van globaalwoorden 
(volledige woorden), waarbij de woorden in het begin 
eerst aangeleerd worden zoals bij een prent of een 
picto. Er wordt niet gewerkt met de traditionele 
auditieve technieken (bijvoorbeeld b-a-l bal), maar met 
een visueel analytische techniek (woord of woorddeel 
herkennen).

 • Het begrijpend lezen loopt voor op het technisch lezen. 
Dit is bij reguliere leestechnieken net andersom. 

 • Er wordt steeds gelezen vanuit de belangstelling, de 
belevingswereld en het taalbegrip van het kind. 

De pijlers van de Leespraat-methode worden gevisualiseerd 
in de Leespraatbloem (zie figuur).

De methode kent vijf fasen, die in de Leespraatboom 
worden weergegeven (zie figuur). De verschillende fasen 
volgen elkaar niet op, maar vullen elkaar aan. Wanneer een 

kind fase 2 bereikt, wordt nog steeds op fase 1 geoefend. 
Het uiteindelijke doel is dat een kind zelfstandig woorden 
leert lezen (woordsynthese). Er wordt op een vrij gestruc-
tureerde en schoolse manier geoefend. Een bepaald woord 
wordt frequent herhaald, met de nadruk op het aantal let-
tergrepen in het woord. Het woordbeeld is steeds aanwezig 
en Hedianne adviseert ook om de omgeving zoveel mo-
gelijk te voorzien van woordbeelden. Hierbij denkt ze aan 
dagritmekaarten, fotoboeken, stappenplannen, liedjesmap, 
voorlezen, … Overal waar er picto’s worden gebruikt, is het 
belangrijk om het woordbeeld toe te voegen.

De methode op zich vereist heel wat motorische vaar-
digheden, maar de inhoud kan wel meegenomen worden 
naar OC-gebruikers die hun systeem besturen met oogbe-
sturing. We kregen een ervaringsverhaal te zien van Vince 
die via Leespraat heeft leren lezen met een oogbesturings-
computer. Hij deed dit in combinatie met een doorkijk-
raam. Het is dus mogelijk om deze methode, mits wat 
aanpassingen, in te zetten bij kinderen of volwassenen die 
niet spreken. Bijkomend voordeel is dat door het inten-
sieve gebruik van de methode ook het OC-systeem verder 
geoefend wordt. 

Tot slot: de meer ervaren OC-gebruikers botsen op grenzen 
bij het louter gebruik van picto’s. Verschillende nuances 
worden soms door hetzelfde pictogram weergegeven 
(bijvoorbeeld huilen, krijsen, snikken). Dan is het een groot 
voordeel om het woordbeeld te kunnen lezen. 

Workshop 10
Leespraat

De leespraatbloem
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Naar analogie van de netwerkbijeenkomsten in Nederland, zijn voorzitter Cindy en Rett communicatie-
coach Rozemie in 2022 van start gegaan met een netwerkgroep voor logopedisten die werken met Rett 
meisjes of vrouwen, onder de naam ‘Netwerkgroep Logopedie & Rett Vlaanderen’. 

In maart kwam deze groep via een online meeting voor een eerste keer samen om ieders verwachtingen, 
hulpvragen en interesses te bekijken en hieruit een ‘actieplan’ op te stellen. Er kwam heel wat zinvolle 
input van de aanwezigen. Het was fijn te voelen hoeveel interesse er is om ervaringen te delen. Samen 
staan we sterker!

We plannen drie keer per jaar een bijeenkomst met de netwerkgroep. Aan bod komen een informatief luik 
over een specifiek topic, het bespreken van een casus en een overlegmoment onder de collega’s. 

Een 15tal collega’s uit heel Vlaanderen maakt momenteel actief deel uit van de groep. 
Informeer bij de logopedist(e) van jouw dochter of hij/zij op de hoogte is van dit netwerk 
en interesse heeft om deel te nemen. De volgende bijeenkomst gaat door in oktober. 
Alle info: rettlogo@gmail.com en brsv@rettsyndrome.be

Netwerkgroep
Logopedie & Rett Vlaanderen

Uit het OC-leven gegrepen ...

(Liefs, Jade)

18
dossier RETT communicatie



Rett meiden aan zee

Marie E. geniet van een dagje Middelkerke-
Westende.
(Sofie)

Thea vindt het leuk om met de strandstoel door 
zand en water te rijden in Cadzand.
(Pascale)

Voor Tine is er niets beter dan het zeetje. We 
hebben een driewielerbuggy met grote wielen 
zodat we op het strand en langs de branding 
met de wind mee kunnen wandelen. Dat is 
heerlijk genieten voor haar om het geluid van 
de golven en meeuwen in de lucht spotten.
(Frieda)

Wie graag met de Rett meid naar zee gaat, kan misschien een bezoekje overwegen aan De Panne. 
Daar werd op 9 juni 2022 de eerste Changing Places geopend. Onder de noemer Grenzeloos De 
Panne gaat de stad voor een nog toegankelijker strand- en zeebeleving. In de Changing Places, vlak 
bij de zee, vind je gratis faciliteiten voor mensen met een beperking om naar toilet te gaan, je te 
verversen of om te kleden. Je vindt er een toegankelijk toilet, verzorgingsruimtes met hooglaagbed, 
een tillift en douches. Er is een unit aangepast voor mensen met een lichte beperking en een voor 
mensen met een ernstige beperking. Alle info: https://www.depanne.be/nl/praktisch/grenzeloos-de-
panne/changing-places
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Er was een tijdje stilte in de Rett Gazet omdat we (de 
gezusters Benoit) geen tijd hadden voor elkaar. We 
woonden samen, maar we leefden in verschillende 
versnellingen, de mijne drie keer hoger, en ik had alle 
tijd voor mezelf nodig om me aan dit nieuwe tempo 
aan te passen. 

In 2019 kreeg een oom van ons als diagnose een 
hersentumor. Die kon gelukkig verwijderd worden en 
al bij al kwam onze oom goed uit de operatie. Hij 
verblijft nu in een centrum voor personen met een 
NAH-aandoening, dus de oude werd hij niet meer. 
Kort samengevat kan hij lopen en praten en heeft hij 
zijn oude ideeën nog. Maar er zijn ook minpunten. Als 
we het negatieve moeten benoemen: zijn korte   ter-
mijn   geheugen is volledig weg (en dat mag je letterlijk 
nemen, als in twee minuten), zijn fijne motoriek is 
verstoord en concentreren gaat ook lastiger. Zelfstan-
dig wonen en leven was niet meer mogelijk. Daar had 
en heeft vooral onze oma het erg lastig mee. Wij hier 
in ons gezin zijn positiever en zien wat hij wel kan, dat 
hij bijvoorbeeld sommige dingen wel kan onthouden. 
Voor ons gezin betekent die situatie dat er veel extra 
kopzorgen bijkomen. Het gaat om diverse zaken, van 
een hele papierwinkel tot het psychisch ondersteunen 
van oma. Dat neemt papa zo goed als volledig op zich. 

Daarnaast ben ik mijn huis aan het verbouwen en ben 
ik veranderd van job. Geen excuses, maar het be-
teken de wel dat we wat minder tijd voor elkaar 
heb ben gemaakt. Iedereen was met zijn eigen ding 
bezig. 

Praten met de Tobii vlotte ook niet meer bij Joke. Er 
kwam niets samenhangends meer uit, of er werd niets 
mee gedaan, of we werden horendol van de eindeloze 
herhalingen van bloempot tot brandweerwagen (niet 
te doen, tig keer na mekaar). 

Daarnaast is Joke op korte tijd veel bijgekomen: 18 
kilo in 1 jaar tijd. Geen arts die de oorzaak vindt. De 
laatste zei ons: ‘Ja, mevrouw, ze is ook niet meer van 
de jongste he, ik bedoel ze is geen 18 jaar meer’. 
Beetje kort door de bocht, maar allez. Gevolg: Joke’s 
zitschelp is te nauw geworden en haar voetspalken te 
smal. De armspalken was ze al kwijt (HOERA! Ap-
plausje: Joke na 25 jaar eindelijk zonder spalken!). 

Logisch gevolg: de administratie op gang trekken voor 
de vervroegde aanvraag van een nieuwe zitschelp. 
Niet verwonderlijk: alles wat daarbij kon fout lopen, 
liep ook fout. Maar het is gelukt: Joke zit in ‘t nieuw! 
Ze koos zelf de kleuren en ze is content!

We lieten de bevestiging voor de Tobii niet mee 
verplaatsen op de nieuwe schelp. Ik vind het geen 
goed systeem, zo aan de zijkant. Iedereen leunt er 
altijd op, de Tobii wordt niet voldoende ondersteund 
en hangt ondertussen na vijf jaar ook al wat af. Ik was 
van plan om op zoek te gaan naar een nieuw sys-
teem, maar heb dit wat op de lange baan geschoven 
… Sorry, Joke! Ze praatte er toch niet mee en we 
hadden het allemaal zo druk. Nu hebben we een 
rolstatief en kunnen we de Tobii voor haar zetten. Ik 
kreeg plots het idee dat te gebruiken. Terwijl ons 
mama naar de bakker was op zondagmorgen, hebben 
we dat ineen geflanst.

Wat was Joke kwaad! Ze maakte zich zo boos, ik 
dacht letterlijk dat ze iets kreeg. Ik heb uitvoerig mijn 

RETT familie

Joke & Jade: terug  van weggeweest!
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excuses aangeboden en uitgelegd dat ze haar com-
puter niet kwijt is, maar dat ik een nieuwe ‘staaf’ wil 
voor haar nieuwe stoel. Toen de computer opgestart 
was, wou ze knuffels. En vroeg ze om een boterkoek 
met rozijnen. Nu gebruikt ze haar computer weer 
frequenter en wat juister. Vooral de knop ‘ik moet 
naar het toilet’ klopt zo goed als altijd. 

In maart was Joke jarig. Ik werk nu bij een opticien en 
daar mocht ze een zonnebril uitkiezen. Wat was ze blij! 
En wat was ik blij haar zo te zien: eindelijk een beetje 
dat passieve weg! ‘t Was een heel avontuur om brillen 
te passen, foto’s te nemen en de mooiste uit te 
kiezen. Iedereen hielp mee. Wat een diva bril werd het! 
(Op Joke’s Facebookpagina staat een hartverwar-

mend filmpje van Joke met bril :) 
https://www.facebook.com/joke.benoit.3/
videos/1601632480201638

Verder hebben we voor ons aller mentale 
welzijn een moestuintje aangelegd. Joke 
heeft in haar oude rolstoel ‘te midden te 

lande’ spinazie gezaaid. En wilde viooltjes, aardbeien, 
radijzen, frambozen, … Ook water geven met de 
tuinslang vindt ze leuk. 

Oh ja, en we doen aerobics op muziek! We doen dat 
in bed of op toilet, en enkel met de armen. ‘t Is alsof 
Joke beseft dat ze er baat bij heeft om niet te 
verstrammen. Hoe ouder ze wordt, hoe meer ik merk 
dat ze echt haar best doet om te wandelen (het 
beetje dat ze nog kan). Ze kan goed aangeven 
wanneer ze denkt dat het gaat lukken, en ook wan-
neer ze geen kracht genoeg heeft. Wat is ze fier om 
aan mama en papa te tonen hoe ver ze haar arm kan 
opheffen. Iedere keer weer een beetje meer (op een 
goed moment).

We blijven positief! Het e-beest houdt zich voorlopig 
koest, we mogen weer op café, de spinazie groeit 
goed en Joke’s vertrouwde blikken zijn er terug. Wat 
heeft een mens meer nodig. 

(Liefs, Jade)

Joke & Jade: terug  van weggeweest!
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Januari 2022
Eerst en vooral een gezond en voorspoedig 2022 
gewenst!!!

Bij ons werden de feestdagen in kleine kring ge-
vierd, enkel met ons gezinnetje. We moesten allebei 
werken op Kerst en Oudejaar, waardoor we weinig 
zin hadden om grootse dingen te plannen. Sinds 
corona doen we het ook gewoon rustiger aan. We 
haalden zelfs Nieuwjaar niet. Een nieuw jaar, nieuwe 
moed en nieuwe plannen!

Corona is nog aanwezig en de Omikronvariant is 
zeer besmettelijk. We krijgen op 21 januari bericht 
dat er in de leefgroep vier bewoners besmet zijn. 
Lisa is gelukkig negatief, maar moet ook tien dagen 
in quarantaine. We vinden het niet leuk, maar op 
een of andere manier zijn we minder in paniek nu, 
omdat we weten dat het na die tien dagen over is.

Bij mij in het ziekenhuis zorgt Omikron ook voor een 
serieus slagveld. De ene collega na de andere raakt 
besmet en ook ik word op 25 januari sterk posi-
tief getest. Naar huis en zeven dagen quarantaine. 
Hanne heeft op dat moment nog examens, dus loop 
ik thuis continu met een masker op en proberen we 
afstand te houden. Na de examens tekenen zowel 
Hanne als Sven positief, dus ook voor hen quaran-
taine tot 4 februari. Gelukkig zijn we er niet te ziek 
van en aangezien Lisa toch niet naar huis kan 
komen, komt het eigenlijk nog goed uit. Voor zover 
je ziek zijn positief kunt noemen.

We vieren Hanne’s 20e verjaardag in quarantaine. 
Met de hulp van enkele goede vriendinnen kunnen 
we toch zorgen voor een verrassingsontbijt en een 
sushi-diner. Het positieve is dat we met ons drie 
samen zijn, want anders zijn papa en mama in de 
week gaan werken.

Februari 2022
Een nieuwe maand en na de besmetting ook 
 nieuwe zorgen. We zien dat Lisa als ze recht moet 
staan meer en meer haar rechterbeen optrekt, net 
als een flamingo. Ook de opvoedsters en de kinesist 

geven aan dat ze meer moeite moeten doen om 
haar benen te kunnen spreiden. Er wordt een af-
spraak vastgelegd bij de orthopedist en daar horen 
we dat Lisa meer en meer spasticiteit opbouwt 
in haar onderlichaam. Hij zegt ons dat we haar 
rechtervoet kunnen vastzetten, maar zou graag 
hebben dat we eerst bij een neuroloog langsgaan 
om te zien of we het probleem niet centraal kunnen 
aanpakken. Ik bel op naar de dienst neurologie, en 
de eerstvolgende vrije datum is 2 mei. Twee maand 
wachten!!!

We moeten ook opnieuw de zorgzwaarte inschalen 
omdat het PVB dat we voor Lisa kregen in 2021 
plots 7000 euro minder was dan ons in 2018 was 
beloofd. De persoon van het ziekenfonds is geluk-
kig iemand die van aanpakken weet en geen schrik 
heeft van het VAPH. Zij doet er alles aan om Lisa 

Het (corona)dagboek va n Lisa 
en haar gezin (deel 5)

RETT familie
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Het (corona)dagboek va n Lisa 
en haar gezin (deel 5)

zo’n hoog mogelijke score te geven en zegt zelf 
dat het huidige budget niet toereikend is. De pa-
pierwinkel wordt in orde gebracht en doorgestuurd. 
Nu wachten op een beslissing in Lisa’s voordeel.

Ondertussen wordt de verhuis binnen de instelling 
voorbereid. Lisa moet nog één keer verhuizen: van 
het oude gebouw naar haar definitieve stekje in een 
nieuw gebouw. Dozen worden ingepakt en versie-
ring opgeborgen. Lisa weet niet precies wat er al-
lemaal gebeurt. Ze kijkt rond en je ziet haar denken 
…  Op naar een mooi en fris nieuw gebouw!

Maart 2022
Acht maart, dag van de grote verhuis. Alles wordt 
geregeld door de begeleiding van de leefgroep 
en ’s avonds kunnen wij gaan kijken waar Lisa nu 
ver blijft. Het is een mooie, frisse plaats met veel 
lichtinval en ook een mooi buitenterras, iets dat ze 
voordien niet hadden op de eerste verdieping. De 
zon is al goed van de partij in maart, dus genieten 
ze volop van hun nieuwe stekje. Vanaf nu zit Lisa in 
leefgroep Karmijn in plaats van ’t Weiland. Iedereen 
moet nog zijn weg vinden en ook wij hebben nog 
wat werk te doen om de kamer op te fleuren en in 

te richten voor onze Lisa.

Lisa wordt gezien door de neuro psychiater 
van de instelling omwille van de toenemen-
de spasticiteit. Hij vindt dat we gerust 
kunnen wachten tot in mei om bij de 
neuroloog langs te gaan. De kinesist en 
de opvoedsters zijn wat verbaasd en 
denken dat we misschien beter vroeger 
zouden gaan. Twee weken later laten 
ze haar opnieuw onderzoeken door de 
neuropsychiater. Ik ben die dag aan het 
werk wanneer ik bericht krijg dat Lisa toch 
beter eerder gezien zou worden door de 
neuroloog. Ik bel vanuit het ziekenhuis naar 
de consultatie. We kunnen gelukkig de vol-
gende week al gaan. Die boodschap zorgt 
voor opluchting, maar geeft anderzijds ook 
zorgen. Wat gaan ze doen? 

Bij mij is dit de spreekwoordelijke druppel 
teveel en ik crash … Ik krijg anderhalve 
week rust voorgeschreven, maar moet na 
een paar dagen werken al terug thuis-
blijven omdat het echt niet meer lukt. Mijn 
batterijen zijn PLAT.

April 2022
Ik krijg van de huisarts nog een ganse 
maand ziekteverlof en start ook opnieuw 
op met medicatie. Als klap op de vuur-
pijl wordt Sven op 2 april met spoed 
opgenomen in het ziekenhuis. Slokdarm-

Nog één keer verhuizen: in maart gaan 
Lisa en haar medebewoners naar 
leefgroep Karmijn, hun definitieve stekje 
in een nieuw gebouw. Op de officiële 
opening, eind april, mag Lisa het lint 
openen: ze straalt!
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problemen. Voedsel dat blijft steken leidt tot 
een slikpneumonie met als gevolg een serieuze 
slokdarmzweer. Met zijn hoge koorts en slokdarm-
krampen belanden we op de spoed. De nacht op 
spoed doet geen deugd aan mijn vermoeidheid. 
Het heen en weer rijden de volgende dagen kruipt 
onder mijn vel.

Sven mag gelukkig snel naar huis om daar verder te 
herstellen. Hij mag een maand niet werken omwille 
van het gevaar dat de zweer zou barsten terwijl hij 
met de vrachtwagen onderweg is. Dus nu samen 
herstellen en hopelijk snel weer OK.

Lisa gaat op consultatie bij de neurologe. Die beslist 
om op te starten met Baclofen, een middel tegen 
spierspasmen. We zullen de medicatie opbouwen 
via een traag schema. Hopelijk wordt het dan beter 
voor Lisa.

We zijn volop bezig met het vernieuwen van alle 
hulpmiddelen en bekijken ook om de zitschelp wat 
beter af te stemmen op Lisa’s figuur en haar meer 
ondersteuning te geven, zodat de druk op haar zit-
vlak en tussen de benen beter verdeeld wordt.

Eind april kunnen we EINDELIJK weer naar de 
Rett familiedag in levende lijve … Wat kijken we 
ernaar uit om weer eens samen te zijn en mekaar 
terug te zien. Je beseft pas wat je mist als het er 
niet meer is. Er wordt door de late ‘Go’ een aange-
past programma voorzien, maar dat deert ons niet. 
We moeten niet zo vroeg vertrekken, dat is ook wel 
eens leuk. Het bijpraten met anderen was echt goed 
en fijn. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer ieder jaar 
samenkomen …

Op 29 April mogen we in de instelling gaan ont-
bijten in plaats van de nieuwjaarsreceptie die niet 
kon doorgaan wegens corona. Daarna volgt nog 
een drink op de verhuis van Lisa en haar medebe-
woners naar hun nieuwe stekje. Lisa krijgt de eer 
om het lint te openen en ze straalt als geen ander!

Mei 2022
Ik voel me nog niet super en krijg nog twee 
maanden bij tot eind juni. Ook mijn medicatie wordt 
stilaan opgedreven. Ik neem de nodige rust en hoop 
dat het snel weer beter wordt. Als het lukt, dan ga 
ik terug progressief starten. We zien wel wat het 
brengt. Ik voel me wat verveeld dat ik mijn collega’s 
in de steek laat, maar het lukt me echt niet voor 

het moment. Werken in de 
zorg vraagt nu eenmaal veel 
energie en door al die toe-
standen met corona …

Ondertussen kregen we goed 
nieuws voor Lisa. Het VAPH 
heeft ons dossier bekeken 
en Lisa krijgt een verhoging 
van haar budget: OEF!!! Het 
budget is momenteel nog 
niet beschikbaar, maar we 
weten nu wel dat het in orde 
komt en dat Lisa’s toekomst 
verzekerd is.

Op 27 mei is er het Rett 
congres in Menen. Door mijn 
ziekteverlof, ben ik nu thuis 
en kan ik gaan. Het werd een 
toffe dag met interessante 
sprekers en onder werpen die 
ons als ouder wel aanbe-
langen. Merci, Caroline, voor 
je inzet om dit congres te 
realiseren, en ook de fuif en 
de loop- en wandeltocht. 
CHAPEAU!

Ik wens iedereen een fijn ver-
lof toe, en geniet van elkaar!

(Sven, Griet, Lisa en Hanne)
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Rett meiden op vakantie
Lisa ging met de leefgroep drie dagen naar B&B Altijd 
Genieten in Moerkerke, waar het volledig aangepast is.
(Griet en Sven)

We huren regelmatig een huisje waar 
veel dieren zijn: paarden, geiten, schapen, 
kippen en laatst ook een poes met 
kittens. Marie en haar broer vinden het 
daar fijn.
(Cindy S.)

25

Marie M.

Lisa D.



RETT familie
Rust in Vrede Nancy

Nancy was een meisje 
met het Rett syndroom 
uit Olmen. Ze werd 44 
jaar. Ze is geboren op 
19 april 1977.

Nancy woonde samen 
met haar papa, mama, 
broer, zus, schoonbroer 
en twee lieve nichten 
en een vriend. Ze zat in 
een rolwagen, kon niet 
lopen, niet praten, niet eten. Ze kon eigenlijk niet veel. Ze speelde graag met haar kralen.

We deden alles voor haar, zodat ze toch een gelukkig meisje kon zijn. Elke dag kwamen de verpleegsters aan 
huis ‘s morgens en ‘s avonds. Vroeger kon ze wel eten. Haar liefste gerecht was toen frietjes met een koude 
boulet. Maar vanaf 2016 had ze een PEG-sonde. Dat was nodig omdat er soms etensresten in haar keel bleven 
steken. Het was een hele aanpassing voor ons allemaal en we vonden het ook erg voor haar. Maar na een 
lange tijd was het ok, we moesten dit aanvaarden.

Soms ging Nancy twee dagen per week naar de opvang in de Witte Mol. Maar ze was vaak thuis.

Haar zus Sandy en schoonbroer Mario hebben in 2018 een eetfestijn georganiseerd om voor haar een elek-
trische rolstoelfiets te kunnen kopen. Dat is gelukt, dankzij veel hulp van familie en vrienden. We waren nu ook 
aan het kijken voor een computer met oogbesturing. Dat zou kunnen via de laptop en was reeds uitgetest. 
Nancy was goed in games en spelletjes, ze vond het geweldig, dat zag je. We hadden al een laptop aangekocht 
en moesten alleen nog het balkje voor de oogbesturing bestellen om van start te gaan. Dat was voor haar zeer 
interessant geweest, maar het is haar spijtig genoeg niet meer gegund, die mooie toekomst.

Nancy ging vaak met het gezin naar optredens van zangers en zangeressen kijken. Ze was door iedereen super 
graag gezien. Eén ding vond ze vervelend, namelijk de flikkerlichten. Daar kreeg ze soms aanvallen door. Ze 
genoot van rolstoeldansen of de polonaise doen samen met mama of met vrienden.

Nancy keek ook graag tv. Ze hield van Pipi Langkous en toen de zus nog klein was, keken ze samen naar de 
Teletubbies en Plop. Met haar broer, die eveneens een lichte beperking heeft, keek ze ook graag samen. 

Haar nichten, Jona en Nina, die eveneens een kleine beperking hebben, missen haar ook hard. Ze gingen vaak 
samen Nancy te slapen leggen, dan kreeg ze nog kusjes in haar bed. Nancy kreeg veel aandacht van hen. De 
hond van zus en schoonbroer was Nancy’s beste vriend, Trixie is zijn naam. Met die hond had ze veel plezier.

Dit was het leven van Nancy, in het kort uitgelegd.

Rust zacht, Nancy
We missen je erg
We houden van je
Dikke kus van ons allemaal

(De ouders van Nancy Werrens en haar zus Sandy)
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Lieve Nancy

We hadden nog zoveel willen vragen

en leuke dingen met je willen doen.

Het kan helaas niet meer.

Het wordt nooit meer zoals toen.

Ook al ben je niet meer hier, 

de herinneringen aan jou blijven fijn.

We moeten nu verder zonder jou,

maar eens zullen we weer samen zijn.

Rust zacht

(De thuisverpleegsters Sandra en Nancy)

Op de afgelopen familiedag, 
waar het gezin voor het eerst 
aanwezig is zonder Nancy, toont 
haar broer het hartje. Het hartje 
met een beetje as van Nancy 
dat iedereen van het gezin 
draagt. ‘Ze is altijd bij ons.’

Nancy zoals we haar leerden 
kennen op de jaarlijkse Rett 
familiedag: rustig, tevreden, met 
haar speelgoed bij de hand. Ze 
was altijd omringd door haar 
familieleden.

Beste familie

Onze oprechte deelneming bij het verlies van Nancy. Corona heeft jam-
mer genoeg in onze Rett familie ook een slachtoffer gemaakt met jullie 
lieve dochter, zus, nicht. Nancy blijft altijd bij jullie, ze blijft ook in onze 
gedachten. 

Nancy en jullie, haar familie, waren de afgelopen jaren een vaste waarde 
op de Rett familiedag in het GielsBos. Het was een fijne dag uit voor het 
hele gezin. Jullie willen graag blijven komen naar de familiedag, en daar 
zijn wij alleen maar blij om. Jullie blijven deel uitmaken van onze Rett 
familie. Met Nancy in het hoofd en in het hart. Zo fijn dat jullie er waren 
op de familiedag afgelopen april. En bedankt voor het gedachtenisprentje 
van Nancy dat jullie aan iedereen overhandigden. We hopen jullie nog vele 
jaren terug te zien.

(Het bestuur)
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Rett familiedag
RETT familie

 Gielsbos, 23 april 2022
Het was heel erg last minute. We hadden al een mail rondgestuurd 
dat de familiedag ook dit jaar niet kon doorgaan, toen we toch 
groen licht kregen van het GielsBos. Na even aarzelen, zijn we er 
voluit voor gegaan en hebben in sneltempo een familiedag ‘light’ 
georganiseerd: iets later beginnen, de focus op samenzijn en gezel-
ligheid met onze Rett familie. Roos & Roos waren erbij, onze geliefde 
vrijwilligers hebben hun agenda omgegooid, Lien en Anne hebben 
in een vloek en een zucht een boeiend brussenprogramma ineen-
geknutseld. Zelfs de zon hebben we kunnen boeken. De dag kon niet 
meer stuk.

(Het bestuur) 
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Rett familiedag
Het was een leuke dag, de zon was van de partij en 
het was een blij weerzien met vele  ouders! De bar-
becue hebben we gemist, maar de pasta was een 
leuk alternatief. De Rett meisjes konden genieten 
van een fijne wandeling, een handmassage of een 
filmpje. Bedankt voor deze aangename dag!

(Familie Dakhlaoui-Hatse)

Het was lang geleden. Voor mij heel lang geleden. 
Herkenbare kindjes, alleen iedereen een paar 
jaartjes ouder. En ja, behoorlijk wat nieuwe gezichtjes 
ook. Want Rett gaat gewoon door met zich elk jaar 
uit te nodigen bij een paar nieuwe gezinnen. Ik vraag 
me dan af hoe deze hele groep indruk moet maken 
op die nieuwe ouders. Confronterend. Maar ook een 
warme groep mensen die er voor elkaar probeert te 
zijn, delend in dezelfde zorgen.

Maar bovenal: een vrijwilligersteam dat nog steeds 
op dezelfde mensen met hetzelfde enthousiasme 
kan rekenen. Vrienden die de meeste van deze 
kindjes van kleins af aan mee hebben zien groeien, 
van familiedag naar familiedag. Met de verrukkelijke 
Roos & Roos. Daar heeft twee jaar covid niets aan 
veranderd. 

Het was fijn, heel fijn, om na al die jaren opnieuw 
deel te mogen uitmaken van die groep. 

(Joke Maes)
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Toen de uitnodiging van de 
familiedag binnenkwam, moest 
ik eerst even diep nadenken 
of ik al klaar was om me te 
mengen onder de andere Rett 
meisjes en hun mama’s en 
papa’s. Om een beetje een 
blik in de toekomst te werpen, 
zowel de goede als de slechte 
dingen te zien. Iets in me zei 
dat ik gewoon de sprong 
moest wagen. Voor de papa 
van Paulien was het nog wat te vroeg, maar dat zal nog 
wel komen. Alles op z’n tijd.

Toen ik met mijn zussen en Paulien aankwam, kreeg ik al 
snel het gevoel dat ik in een warme familie was terecht-
gekomen. Paulien werd onmiddellijk aangesproken en het 
was fijn om te zien hoe welkom ze was. Al snel kwam ook 
de vraag naar mij toe, een oprechte ‘en hoe gaat het met 
jou?’ Die vraag kwam die dag verschillende keren terug, 
iets dat me echt raakte. Te weten dat ik niet alleen ben, 
dat er anderen zijn die exact weten wat een gevoelens dit 
allemaal met zich meebrengt.

‘Niks moet, doe maar wat voor jezelf het beste voelt.’ En 
dat hebben we gedaan. Stilletjes starten, een beetje bab-
belen en dan wat met andere Rett meisjes en vrijwilligers 
naar een filmpje van K3 kijken. Paulien genoot van alle 
mensen om haar heen (vooral de mannen uiteraard) en 
heeft gesmuld van de lekkere pasta en, niet te vergeten, 
het lekkere ijsje. In de rij aan de ijskar liet ze heel duidelijk 

merken dat het ijsje van Els 
er ook overheerlijk uitzag. Die 
prachtige blauwe oogjes van 
haar gaven duidelijk aan wat 
ze wou.

Het was vooral fijn om eens 
een keer niet de ganse uitleg 
te moeten doen over wat Rett 
juist is en wat de gevolgen 
ervan zijn. Fijn om bij mensen 
te zijn die echt begrijpen dat 

het allesbehalve simpel is, die met dezelfde problemen en 
probleempjes te maken hebben en vooral die snappen wat 
een rollercoaster het is, zowel met goede als met slechte 
momenten.

Toen ik ‘s avonds in de zetel plofte, kwam alles van de dag 
binnen. Veel indrukken en veel te verwerken. Ik heb inder-
daad een beetje een blik in de toekomst gekregen, een 
toekomst die onvoorspelbaar en niet altijd even gemak-
kelijk zal zijn. Wat ik vooral van de andere Rett meisjes 
heb geleerd, is dat ze allemaal hun eigen karakter hebben 
en hun eigen pad volgen. Zoals een wijze Rett mama me 
eens zei ‘neem het dag per dag’, en zo gaan we het ver-
der doen. Wetende dat ik nog een nieuwe familie erbij heb 
waar ik terecht kan, geeft toch een extra geruststelling dat 
het allemaal wel goedkomt, ook al gaat het even minder.

Een welgemeende dank-u-wel voor het warme welkom!

(Lieve Daems)

30



31



Met een beetje zenuwen, maar veel zin reden Anne en ik samen 
met mama naar de familiedag. Mama had mij ge vraagd om het 
brussenspel dit jaar samen met een vriendin te organiseren. Alles 
was op het laatste beslist, en ervaring hadden we niet echt. We 
wisten ook niet wat we er van mochten verwachten: zouden er 
veel kinderen zijn, zou het klikken en zouden ze ons leuk vinden? 
Veel brussen waren er niet, maar de sfeer zeker wel! We hebben 
één tegen allen gespeeld, er was een snoepkoffer om te kraken en 
we hebben binnen in de speelhal samen leuke dingen gedaan.

Voor Anne en ik was het een zeer leuke dag en we willen volgend 
jaar zeker graag terugkomen. Nu hebben we rustig de tijd om 
tegen volgend jaar iets leuks te verzinnen voor de brussen. Wij 
kijken er alvast naar uit. 

(Tot dan, veel liefs van Lien en Anne xxx)

Dankbaarheid, dat is het belangrijkste gevoel dat ik 
overhoud aan de Rett familiedag. Bang, verrijkend, 
onwennig, blij, geraakt, geïnspireerd, bevestigd, zijn een 
paar van de andere gevoelens die me die dag hebben 
overmeesterd. Kortom, het cliché ‘rollercoaster van 
emoties en gevoelens’ is een treffende beschrijving 
van hoe mijn vrouw en ikzelf jullie familiedag heb-
ben beleefd. Dankbaar dus, omdat we erbij mochten 
zijn, omdat jullie je leefwereld willen openzetten voor 
‘buitenstaanders’. Toch zat ik een beetje met een 
dubbel gevoel. Enerzijds wilde ik jullie wat beter leren 
kennen, anderzijds voelde het een beetje raar dat ik 
‘even kwam kijken’.

Als ‘Rett ambassadeur’ van Kiwanis Beersel probeer ik 
zo goed mogelijk te begrijpen waar jullie tegenaan lopen. Eens met jullie kunnen praten helpt daarbij. Het dubbele zat er 
ook in dat wat ik hoorde en zag me raakte, maar tegelijkertijd was er het besef dat ik  ‘s anderendaags weer bezig zou 
zijn met mijn eigen dagelijkse beslommeringen – die in niets te vergelijken zijn met de uitdagingen die jullie meekrijgen – 
en dat Rett weer wat verder weg zou zijn.

Een detail, maar ik had mezelf wel voor de kop kunnen stoten omdat ik door de waan van de dag de week voorafgaand 
aan de familiedag er niet aan gedacht had om Rik te contacteren en hem op te pikken. Jullie weten dat Rik niet meer 
zo mobiel is als vroeger, een taxi was een zeer goed idee geweest. Ik maak dat goed bij een volgende gelegenheid. Rik 
is ‘zijn’ Rett meisjes zeker niet vergeten, getuige de telefoontjes die hij die zaterdag met verschillende van jullie gepleegd 
heeft. Ik voelde me ook wat bang door het besef dat Rik echt wel geadopteerd lijkt door de Rett familie. Rik is een fan-
tastische persoonlijkheid met een gigantisch groot hart voor Rett. Ik zie het als een uitdaging om jullie op mijn manier te 
kunnen helpen. Een eerste stap is bij deze gezet, met het bezoekje en de gesprekken die we hebben gehad. 

We voelden ons wat onwennig, mijn vrouw en ik, want we wisten niet goed hoe contact te leggen met de meisjes zelf. 
Dat gaan we bij een volgende gelegenheid wat beter aanpakken. Aan gesprekspartners echter geen gebrek en nog 
minder aan interessante en mooie persoonlijkheden. Blijheid was dan ook ons deel om te zien dat we zeer welkom 
waren. Aan de vrienden van Kiwanis kan ik bevestigen dat de bijdrage die we doen zeer geapprecieerd wordt en goed 
besteed. Het zal ons alleen maar sterken om bij een volgend evenement nog een tandje bij te steken. Aan inspiratie geen 
gebrek. Het is duidelijk dat alle steun aan Rett meer dan welkom is. Dat hoeft geen verder betoog.

Het was een dag die binnengekomen is. Enerzijds door het besef van de uitdagingen waar jullie dagelijks voor staan, 
anderzijds zijn we weggeblazen door de hoeveelheid liefde en solidariteit die onmiskenbaar aanwezig is en de massa’s 
energie die jullie aan de dag leggen. Persoonlijk ben ik blij dat ik jullie wereld nu een ietsje beter kan duiden binnen onze 
club. Maar vooral zeer dankbaar dat ik er samen met mijn echtgenote mocht bij zijn! 

Tot volgend jaar

(Gino)
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Na een veel te lange tijd door de corona-
situatie waren we heel blij om terug samen 
te kunnen komen op de Rett familiedag. Het 
mooie weer was ons echt gegund.

Door het grote aantal aanwezigen, konden 
we niet met iedereen praten, maar het heeft 
ons een goed gevoel gegeven om samen te 
zijn. We zijn één familie die ontstaan is en 
blijft bestaan door onze fantastische Rett 
dochter. Dat er van zulke dagen nog heel 
veel mogen volgen! ❤❤

(Veerle)

Wij hebben er alvast van genoten. Genoten van het samenzijn, van elkaar terug te 
zien, van de lekkere pastabar en natuurlijk van de overheerlijke ijsjes.

Ook leuk was het om Roos & Roos terug te zien en te horen. Een familiedag zonder 
hen kunnen we ons al lang niet meer voorstellen. Zij maken ondertussen deel uit van 
de familie / het behang.

Dat er geen programma was voor de ouders hebben we niet echt als een gemis 
ervaren. Voor ons was de babbel belangrijker dan de spreker. Wel tof dat jullie op zo’n 
korte tijd nog iets in elkaar konden steken voor de Rett meisjes, waarvoor dank.

We kijken reeds uit naar het volgende …

(Ann en Peter, mama en papa van Luna)
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Mijn eerste Rett familiedag zonder mijn lieve Rett zus Annemie († 28 12 2018). Onze mama (Bernadette, ondertussen 
bestuurslid) is in 2019 nog naar de familiedag gekomen, daarna kon die door corona helaas twee jaar niet doorgaan.

Ik herinner me de familiedagen als gezellig, vrolijk, liefdevol, ... (hier zijn niet 
genoeg superlatieven voor!) en toen mama zei dat het dit jaar weer kon 
doorgaan, kwam ik heel graag mee. Wat keek ik ernaar uit om al die Rett 
meisjes te zien en deze heerlijke dag met hen te beleven. ‘s Morgens op 
tijd vertrokken met mama om ter plaatse alles al klaar te zetten en aan te 
kleden, dat alleen al gaf een goed gevoel. De ontvangst met Roos & Roos 
was fantastisch. Schitterend om te zien hoe de dag al meteen met een posi-
tieve noot werd ingezet.

Ik gaf me op als vrijwilliger om met de Rett meiden een leuke activiteit te 
doen. Het was heerlijk weer, dus nam ik Jolien mee voor een wandeling 
over het terrein van het GielsBos. Ze genoot ten volle en ‘vertelde’ volop, dus 
babbelde ik met haar mee, zoals ik vroeger ook met mijn zus Annemie deed, 
ECHT GENIETEN.

We werden ‘s middags verwend met een lekker pastabuffetje, dat smaakte naar meer. Daarna nog een ijskar, hierbij kon 
ik het niet laten om ook twee keer aan te schuiven :-) Ik ging dus zeker niet met honger naar huis! Tussendoor heb ik fijn 
kunnen babbelen met enkele Rett ouders, mooi om de gelijkenissen te zien en te ervaren hoe meevoelend iedereen is 
met elkaar. Een mooie grote familie, waarvan ik nog steeds met heel veel liefde deel uitmaak.

Op naar volgend jaar, dan ben ik weer van de partij!

(Veel liefs, Carolien)
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Eerst de teleurstelling toen het bericht kwam dat er geen Rett familiedag zou zijn, en dan de vreugde dat deze toch kon 
doorgaan. Gust had eigenlijk een verjaardagsfeestje, maar wou toch liever meekomen, want het is daar altijd fijn met de 
andere brussen.

Wat was het zalig om al die bekende gezichten terug te zien, 
om te zien hoe sommige meisjes in die paar jaar serieus veran-
derd zijn en anderen nog net hetzelfde. Eindelijk nog eens een 
kunnen bijpraten over de schooltypes, therapie, oogbesturing, 
aangepaste wagens, epilepsie, scoliose, ...

Door de aanwezigheid van Paulien en haar familie, en ook de 
Oekraïense gezinnen, heb ik nog eens teruggedacht aan de 
allereerste Rett familiedag die ik meemaakte en hoe overdon-
derd ik toen was door al die grote rolstoelen, sondepompen, 
spalken, … Het leek toen een blik in de toekomst, en niet 
de toekomst die ik voor ogen wou hebben voor mijn kleine 
 pruts ke. Nu heeft Ruth zelf het volledige arsenaal aan hulp-
middelen waar ik toen zo van onder de indruk was, en kijken 
anderen misschien naar haar als de toekomst die ze niet echt 
wensen voor hun dochter. Maar als ik naar haar kijk, dan zie ik 
vooral Ruth. Niet een Rett meisje, maar mijn dochtertje Ruth, 

die al eens graag een slaapje doet, nog het liefst van al in mama’s armen. Ruth die mensen kan inpakken met een lach, 
maar toch wel zuiniger geworden is met die lach.

Door de jaren heen leerde ik naar elk van de Rett meisjes individueel te kijken, los van hulpmiddelen. Ze delen allemaal 
hun Rett, maar ze zijn elk op zich uniek, met hun fascinaties voor schermen, hun ijsjes eten, hun schijnbaar niet volgen 
van gesprekken tot hun naam valt, de deugnieterij in hun ogen. Bij de stappers zijn er die niets liever doen, en anderen 
die toch liever gewoon blijven zitten.

Een dikke dankjewel voor het bestuur, de organisatoren die hier hun schouders onder zetten om dit mogelijk te maken.

(Leen, Gust en Ruthje)
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Het was een feest van herkenning, we hebben de familiedag echt gemist in coronatijd. De aankomst met Roos & Roos 
en bloeiende bloesem was prachtig. En we hebben veel mensen kunnen spreken. Ieder Rett meisje en iedere Rett vrouw 
is anders en we kunnen elkaars problemen niet oplossen, maar het voelde goed om te praten met mensen die aan een 
half woord genoeg hebben en begrijpen wat het is, of het nu gaat om de zoektocht naar nieuwe en goede PGB/PAB’ers, 
om gilbuien of mooie momenten. Het was prachtig weer, de vrijwilligers deden fantastisch werk (ze namen Adriënne 
serieus toen ze met de Tobii zei dat ze naar buiten wilde), er was speelgoed voor onze jongste en bovenal: het weerzien 
was fijn! 

(Peter en Aukje-Tjitske, Adriënne en Christine – Nynke-Marije was dit 
keer niet mee)

Tegen anderen zeg ik vaak dat de Belgische 
Rett familiedag de mooiste dag van het jaar is. 
Nergens anders voel ik minder druk om onze 
Rett meiden dan hier.

(Peter Dieleman)
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Naar jaarlijkse gewoonte zou de Algemene Vergadering gehouden worden tijdens de familiedag. We had-
den nog geen fiat gekregen van het GielsBos, dus moesten we opnieuw een Zoommeeting organiseren. Alles 
was geregeld voor deze vergadering, toen op het laatste nippertje groen licht kwam vanuit het GielsBos. 
Aangezien de wetgever nog steeds de mogelijkheid biedt om op afstand te vergaderen, hebben we ons 
gehouden bij de Zoommeeting om de familiedag als een echt samenkomen en weerzien te kunnen laten 
verlopen zonder administratieve rompslomp. 

Op woensdag 20 april 2022 om 20.00 uur kwamen de leden van de Algemene Vergadering online samen. 
De agendapunten werden correct voorgelegd en besproken en daarna bij unanimiteit goedgekeurd. Tevens 
werd het ontslag van Peter Vanherck als bestuurder aanvaard. Het bestuursorgaan bedankt hem voor zijn 
jarenlange inzet. Voor mij was het de allereerste vergadering die ik voorzat nu mijn papa ontslag heeft 
genomen, en alles is vlot verlopen.

(Mieke)

Na zijn ontslag op de Algemene Vergadering, werd uittredend secretaris Peter Vanherck op de 
familiedag feestelijk uitgeleide gedaan. Els gaf een gloedvolle speech, waarvan we jullie de tekst niet 
willen onthouden. Daar breien een aantal anderen op de volgende pagina’s nog een staartje aan ...

Het was een verwendag voor de Rett meiden met een paar leuke 
geschenkjes, en ook de vrijwilligers kregen een fijne attentie. De fleurige 
lentebloemen waren er voor het plezier van iedereen.
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Dit is een bijzondere dag. Voor jou, voor ons, voor onze vereniging. En toch 
wou je ook vandaag geen schijnwerpers. Want zo ben je. Ik hou het kort. Dat 
beloof ik je.

Ik kom niet. 
Ik wil geen aandacht. 
Stoppen is stoppen. 
Zeker geen publieke bedanking. 
Maar dat was buiten het vrouwencomplot gerekend. Het lukte Greet niet je te 
overtuigen. Mieke niet. Dus sloegen ze de handen in elkaar met Cindy en toen 
ging je overstag ❤. Goed gedaan, ladies! 
 
Peter, wij zijn blij dat je hier bent. Bij ons. Vandaag.  
Want zonder jou zou er misschien geen vereniging geweest zijn. Zeker geen 
ver eniging zoals wij ze vandaag kennen. Jij stond niet alleen aan de wieg, neen, 
jij hebt je sinds de oprichting in 1988 altijd met veel engagement, kunde, ener-
gie en heel veel tijd gegeven. Gesmeten. 35 jaar lang … 
En dat Peter, dat verdient een gouden medaille!

Jij pionierde. Jij initieerde. Jij onderzocht want zo was dat nog die eerste jaren. 
Alles moest nog ontdekt en samengelegd worden. Jij verbond. Jij ging op zoek 
in binnen- en verre buitenlanden. Jij engageerde je met heel je hoofd en hart. 
En dat Peter, dat verdient een gouden medaille!

Heerlijke verhalen vertel je. Over het internationale congres dat jullie organiseerden in Antwerpen. Ongezien was dat. 
Over de ontmoetingen met dokter Rett. En hoe jullie de Rett gezinnen bij hem brachten. Over de bezoeken aan buiten-
landse verenigingen. Over het mee oprichten van de Europese Rett vereniging. Over de zoektocht naar informatie, naar 
aandacht vanuit de wetenschap. Over die ongelooflijke evolutie van alles wat Rett is. Over Sara, jullie prachtige Rett 
dochter. En dat Peter, dat verdient een gouden medaille!

35 jaar gaf jij je tijd, je energie, je inspiratie, je grote hart, je verstand van cijfers en zo veel meer, je engagement aan 
onze vereniging. Aan jouw vereniging. Want dat is ze toch echt wel. Jij zorgde voor de fiscale aftrekbaarheid, voor het 
financieel beheer op een ongeziene manier, voor rust vaak, voor bescherming. Jij beschermde ons in het bestuur vaak 
tegen onszelf.  En ons enthousiasme. Jij was vaak de norm, de rustbrenger, de aanmoediger, dat luisterende oor, de 
kracht. En dat Peter, dat verdient een gouden medaille! 
 
Peter, je deed dit niet alleen. Je werd gedragen. Al die jaren aangemoedigd en gesteund door je geweldige Greet. De 
sterke vrouw, de liefste vrouw die altijd pal achter je stond. Die het zelf ook zo belangrijk vond dat je je bleef inzetten 
voor de vereniging. Uit grote liefde voor Sara. Het is ontroerend en inspirerend om jullie twee-eenheid te mogen zien en 
voelen. Greet, jouw warme hart, jouw zorgzame persoonlijkheid, jouw empathie, hebben Peter zijn ongelooflijke parcours 
mee ingevuld en gekleurd. En dat Peter en Greet, dat verdient een gouden medaille!

Beste Peter, jij gaat niet zomaar. Je wilde dat niet doen zonder zeker te zijn dat heel die boekhouding, de fiscale pa-
pieren, het beheer in goeie handen overgingen. Vrijwilligers stonden niet meteen op. Maar je maakte Mieke warm om 
het over te nemen. En dat deed ze. Met dezelfde bezieling en energie neemt zij jouw taak over. Met de zin voor perfec-
tionisme van jou Peter en met de heerlijke warmte van Greet. Wat een topcombinatie. Dus zelfs dat deed je Peter. Je 
vertrok niet vooraleer je alles tot in de puntjes geregeld had. Zoals altijd. En dat Peter, dat verdient een gouden medaille!

Peter, eigenlijk willen wij maar 1 ding tegen je zeggen vandaag. En dat is dank. Hele grote dank. In naam van het volle-
dige bestuur. In naam van alle gezinnen hier. In naam van alle Rett meisjes. Want wat jij betekent voor onze Rett com-
munity Peter, dat dragen we voor altijd mee. En dat Peter, dat verdient een gouden medaille!

Van harte, Peter
(Liefs, Els) (GielsBos, Rett familiedag, 23 april 2022)

Beste, allerbeste Peter
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Beste Peter en Greet

Ja, dit is een dankwoordje voor jullie allebei.

Peter, dankjewel voor je jarenlange inzet voor de vereniging, voor onze 
families, voor onze Rettjes. Zo fijn was je nuchtere, rationele, maar ook 
empathische inbreng bij vergaderingen, beslissingen, ideeën. Niets was 
je te veel. Zonder zeuren, zonder klagen heb je vele uren werk voor ons 
allemaal verzet.

Zo fijn ook dat je steeds alle lof deelde met Greet, jouw rots in de bran-
ding. Genieten jullie nu maar verder van het leven, van jullie families, van 
elkaar. Hopelijk mogen we jullie in de toekomst nog begroeten op onze 
familiedag. Altijd welkom.

(Cindy)

Door met pensioen te gaan sluit je een hoofdstuk af. Natuurlijk weten we allemaal dat je stiekem de deur op een 
kiertje hebt staan om toch nog een oogje in het zeil te houden op je levenswerk ;-)

Maar je hebt prachtig werk nagelaten en ervoor gezorgd dat je werk met evenveel passie, motivatie en goesting wordt 
verdergezet door je dochter Mieke.

Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn om destijds de diagnose Rett syndroom voor je dochter te krijgen. 
Het Rett syndroom was amper gekend in de wereld. Er was geen internet om informatie op te zoeken en er waren al 
helemaal geen lotgenoten dichtbij die begrepen wat je doormaakte.

Jij bent mee de grondlegger van de vereniging, hebt ervoor gezorgd dat het Rett syndroom bekender werd, er meer 
informatie beschikbaar kwam en dat lotgenoten de nodige steun konden krijgen. Jij hebt er mee voor gezorgd dat wij, 
ouders van nu, de diagnose makkelijker kunnen dragen en delen. 

Zoals wij ons niet kunnen voorstellen hoe het toen was, weet ik niet of jij je kan voorstellen wat een troost, deugd, liefde 
en begrip de verenging ons nu geeft. 

En daarvoor een hele hele hele dikke merci! Geniet van je zo welverdiende pensioen en kijk gerust stiekem mee naar 
het mooie werk dat jij gemaakt hebt en dat wij met veel plezier en dankbaarheid verder zetten. 

(Hanne)

Toen ik een 10-tal jaren geleden bij het Rett 
bestuur kwam, heb ik Peter beter leren ken-
nen tijdens de bestuursvergaderingen. Wist ik 
veel dat hij in 1988 samen met Hilde Van den 
Brande aan de wieg stond van onze Belgische 
vereniging, het Medisch Rett Wereldcongres 
in Antwerpen in 1993 op poten heeft gezet, 
meegeholpen heeft aan de uitbouw van de 
Europese Rett Syndroom Vereniging, professor  
Andreas Rett heeft uitgenodigd en zoveel meer 
… Peter was onze penningmeester en heeft die 
taak met verve vervuld, met een duidelijke visie 
en doelstellingen. Fantastisch dat hij nu de fak-
kel heeft kunnen doorgegeven aan zijn dochter 
Mieke, die deze verantwoordelijke taak op haar 
heeft genomen. 

Bedankt Peter voor je decennialange inzet en 
ook bedankt Mieke om dit met ons allemaal 
verder te zetten.

(Met plezier neergepend, Paul)
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Gedurende ruim 34 jaar heb je voor de BRSV het beste van jezelf 
gegeven, mede met de steun van je vrouw Greet. Door jouw kennis 
en inzet werd de BRSV een vzw. Jouw organisatietalent is fenomenaal. 
Jouw topprestatie voor de BRSV is denk ik toch wel het tot in de 
puntjes geregelde Rett wereldcongres in 1993 in Antwerpen. Admini-
stratief werd alles steeds heel correct opgevolgd. Het werk dat jij 
verzette voor de BRSV is een schakel waarmee een vereniging staat of 
valt.

Ik heb wel eens gedacht, wat als … Peter ermee stopte. Via jou neemt je 
dochter Mieke nu de fakkel over. Ze heeft ondertussen al bewezen dat 
ze een volwaardig opvolgster is.

Peter, ook in naam van de Rett meiden, een grote dankjewel voor alles.

(Bernadette)

Ik heb altijd opgekeken naar Peter. Ooit moest 
ik naar het verre Meerhout rijden, naar zijn bank-
kantoor. Hij heeft me toen uitgelegd hoe de Rett 
database ineen zit en me geleerd om ermee te 
werken. Daar kreeg ik nog meer respect voor 
 Peter, voor wat hij allemaal deed naast zijn 
drukke beroepsleven. 

Peter is een grote meneer, en in zijn omgeving 
een warme grote meneer.

(Best regards, Didier)

Dear Peter, I understand that you have finally decided to 
take a bit of a back seat, handing over your Rett reins to 
your daughter, Mieke. I am delighted that she is involved 
and will be able to continue building on the tremendous 
progress that has been made over such a long period of 
time.

Your commitment to the Rett syndrome cause has been 
unfailing. You have nurtured the Belgian Rett Syndrome 
Association, watching over many changes, both in your 
own national association, in Europe and in the rest of 
the world. It is a tremendous achievement, Peter, to have 
given such a sustained commitment over so many years.

I remember so well when we first met. You travelled to 
England to attend one of our first family conferences. 

These were the early years of knowledge about Rett syndrome, it was not long 
after it had been recognized world-wide. This visit was followed by many more 
meetings and get-togethers, when lasting friendships were made and families, 
doctors and researchers worked together, resulting in the vibrant Rett community 
we have today. I feel honoured to have worked alongside you.

(Yvonne Milne MBE
President and founder Rett UK
Founder member RSE and past President)

Op het Rett Wereldcongres werden niet 
alleen wetenschappers met elkaar in contact 
gebracht, ook de vertegenwoor digers van de 
ouderverenigingen werden uitgenodigd. In 
1993 werd in Antwerpen de kiem gelegd 
voor het latere Rett Syndrome Europe. We 
herkennen onder andere Peter Vanherck en 
Yvonne Milne.
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Het bestuur van de BRSV anno 2005

Bernadette zorgde niet alleen voor de gouden medaille 
en een gouden kader voor Peter, ze maakte ook een 
prachtig bloemstuk met ‘diamant’ en bijbehorend dank
kaartje voor Peter en Greet



Anna vroeg mij om enkele herinneringen op te halen over Peter bij de start van de Rett vereniging. Helaas heb ik niet 
het schrijverstalent van Anna, die ons in iedere Rett Gazet boeit met meelevende Rett familieverhalen. Toch wil ik het 
proberen.

Na een toevallige ontmoeting in 1986 van onze twee Rett gezinnen in een speel-o-theek, had Hilde Melis-Van den 
Brande (onze eerste voorzitster) het idee om andere lotgenoten te zoeken. Een oproep in het toen populaire radio-
programma ‘Servicetelefoon’ – op haar initiatief – leidde tot contact met een tiental Rett families.

Op dat ogenblik startten toevallig ook in het buitenland (USA, Engeland) Rett oudergroepen, waarmee wij contact en 
samenwerking zochten. Informatie werd uitgewisseld en zo konden wij aanwezig zijn op de eerste jaarlijkse Engelse Rett 
bijeenkomst eind 1986.

Op een dag belde Hilde mij dat zij een jonge Rett familie 
ontmoet had. Zij had het over ‘heel enthousiaste ouders 
die met ons willen meehelpen’. Zij zouden zeker iets kun-
nen betekenen voor het bestuur en … ze hadden zich al 
ingeschreven voor de tweede Engelse Rett bijeenkomst!

Zo ontmoetten wij Peter en Greet voor het eerst in 
Leicester. Hun grote enthousiasme, de sterke motivatie 
en de vele plannen van Peter waren heel inspirerend voor 
ons. Tot dan bestond de vereniging enkel als een feitelijke 
vereniging van Rett ouders. Om meer betekenis en invloed 
te hebben, vond Peter dat we het statuut van vzw nodig 
hadden. Zo werd in 1988 de Belgische Rett Syndroom 
Vereniging vzw (BRSV) opgericht.

In de vereniging heeft Peter allerlei activiteiten (zoals 
jaarlijkse Rett familiedagen, nieuwjaarsbijeenkomsten, …) 
mogelijk gemaakt door zijn opvolging van de financiën 
en zijn nauwgezette uitvoering van de vele administra-
tieve taken. Daardoor verliep alles vlot, zodat we samen 
met de andere bestuursleden ook andere belangrijke en 
uitzonderlijke projecten konden realiseren. 

Eerst en vooral waren er de persoonlijke ontmoetingen 
van de Rett meisjes en hun ouders met de charis-
matische professor Andreas Rett, die verschillende malen 
naar België kwam als steun voor de ouders en voor onze 
vereniging.

In 1993 organiseerden we het Rett wereldcongres in Ant-
werpen, waar wetenschappers hun ervaringen deelden 
over het Rett syndroom, waarover toen nog weinig 
bekend was. Zonder de ongelofelijke inzet van Peter was 
dit niet mogelijk geweest.

Onze oprechte waardering, Peter, dat je – met de aan-
moediging en de steun van Greet –  na het afscheid van 
jullie lieve dochter Saartje toch nog verder actief wou 
blijven in de vereniging.

Een grote dank, Peter, voor de 35 jaar positieve inzet 
voor de Rett meisjes en hun ouders, voor de aangename samenwerking in de vereniging. Jouw voorbeeld en jouw 
enthousiasme hebben zeker je dochter Mieke geïnspireerd om je taken voor de vereniging over te nemen . 

Tot slot hartelijk dank voor de jarenlange vriendschap en – alhoewel je zei ‘er nu een punt te willen achter zetten’ – we 
hopen je nog dikwijls terug te zien, ook op de jaarlijkse Rett familiedag. 

(Luc)
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Rett Wereldcongres Antwerpen, 1993
Op de stoel: dokter Andreas Rett
Van links naar rechts: Hilde Van den Brande (eerste voorzitter BRSV), 
Peter Vanherck, professor Hagberg (eerste belangrijke publicatie over 
het Rett syndroom, Zweden), Kathy Hunter (oprichter Amerikaanse Rett 
vereniging, auteur van ‘Het Rett Handboek’), Luc De Muynck, professor 
Alan Percy (pionier in de Rett research, Birmingham), Anna Luce 
(initiatiefnemer Rett Research Foundation, Florida)

Rett Wereldcongres Antwerpen, 1993
Peter Vanherck spreekt de aanwezigen toe.



‘Krijg ik van jou nog iets over/voor Peter?’ vroeg Anna me aan de telefoon. Net geen duizend kilometer scheidden ons 
van elkaar. Dat heb je als de een gepensioneerd is en de ander nog een aantal jaar moet werken. ‘Ma certo, cara,’ zei ik, 
‘wat is de deadline?’ ‘Morgen.’ 

In de prehistorie speelde ik in mijn vrije tijd volleybal, eerst als leerling, later als leraar middelbaar onderwijs. In laatst-
genoemd clubverband leerde ik Jan van Zwam kennen. Vader van een Rett meid. ‘Pardon, Rett?’ Er volgde een mini-
spoedcursus Rettologie. Of ik zin had om mee te werken aan het tijdschrift van de vereniging? ‘Ja, graag.’ ‘Maar het 
bestuur zal je eerst eens aan de tand willen voelen.’ ‘OK.’

Het werd mijn eerste ontmoeting met Peter Vanherck. Honderd procent Antwerpenaar. Een ernstige, monsterende blik. 
Gerichte vragen. Diezelfde dag nog zijn we vrienden geworden. Hij heeft me zowaar voor het eerst in mijn leven kennis 
laten maken met het Bolleke de Koninck. Ondanks zijn drukke bankiersleven, bleef hij altijd bereid om mijn telefoontjes te 
beantwoorden. Soms kort van stof, maar steeds to the point. Onwaarschijnlijk dat hij zich zo lang na het overlijden van 
zijn lieve Rett dochter Sara nog steeds ‘smeet’ voor de vereniging. Het waren de beginjaren van het gepopulariseerde 
internet. Of ik een Rett e-mailadres mocht aanvragen? Een Rett website mocht creëren? Contacten mocht leggen met 
andere Rett verenigingen wereldwijd? Europese Rett bijeenkomsten mocht bijwonen in het buitenland? Peter heeft me 
steeds zijn fiat gegeven – wat zeg ik, hij heeft me altijd ronduit aangemoedigd – om ervoor te gààn. Op verantwoord ge-
maakte onkosten werd niet beknibbeld. Nooit. Tja, met zo’n ‘chiquen typ’ als baas plooit een vrijwilliger zich toch dubbel?

Peter, een hartelijke groet vanuit Italië. Geniet samen met Greet, de kinderen en kleinkinderen van je welverdiende rust. 
Het ga je goed, vriend, ad multos annos!

(Johan Delaere)

Na al die jaren op en af ‘het is genoeg geweest’, kon ik 
het nauwelijks geloven, maar nu is het toch ‘voor echt’. De 
man die mee de solide basis van de vereniging bouwde, 
de man die al die jaren het cement was van dit stevige 
huis, de olie die de machine soepel draaiende hield, neemt 
afscheid.

Het was fijn samenwerken met jou, Peter. Duidelijke 
standpunten. Afspraak is afspraak. No nonsense. Een rots in 
de BRSV-branding met praktische hulp en wijze raad, met 
steun en hulp in bange dagen. Veel van je werk gebeurde 
op de achtergrond, maar in het bestuur was je mening 
bepalend en je stem vaak doorslaggevend. Geniet van je 
meer dan welverdiende BRSV-pensioen. Dat kan eindelijk 
met een gerust hart, nu jouw Mieke vol enthousiasme je 
vele taken overneemt.

Het was fijn jou en Greet te leren kennen. We’ll meet again.

(Anna)

Peter

Dear Peter, when my little Rett sister Jutta and my 
parents died, I felt like falling in a big hole. But at the bot-
tom of this hole I was falling into the welcoming arms of a 
wonderful group of people. My new Rett Family. Thank you 
so much for being part of it. For dedicating so much time, 
effort and love to help our beloved girls with Rett syndrome 
to live a better life. For lifting a little bit of the sorrows from 
the parents minds, for uniting us to get more power and 
a stronger voice in the public. People like you are the true 
heroes of our time. All the best for your ‘retirement’, lots of 
joy, health and happiness. 

(Best greetings from Austria, Irmgard Wenzel)
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Bijna 37 jaar geleden werd Sara geboren. Al vrij snel merkten we dat ze anders was. Jij 
en mama deden alles om te achterhalen wat er precies aan de hand was met ons zusje. 
Van de ene dokter naar de andere, de ene test na de andere. Toen het verdict viel van het 
Rett Syndroom was dat voor ons allemaal een echte binnenkomer, maar zowel jij als mama 
bleven niet bij de pakken zitten en gingen er meteen 100% voor. Mijn toen kleine broertje 
Joris en ik werden van in het begin door jullie beiden steeds op de hoogte gehouden van 
hoe en wat. We zouden er samen als gezin volledig voor gaan om al het mogelijk te doen 
voor ons Saar. 

Maar dat was niet alles. Samen met andere ouders startte jij de BRSV op. Jullie organi-
seerden bijeenkomsten voor ouders, uiteenzettingen met sprekers uit de medische sector, 
jullie woonden congressen bij over de hele wereld en organiseerden er zelf een. En nog 
zoveel meer. Dus niet alleen voor Sara maar voor alle Rett meisjes en hun ouders heb jij je 
tot en met vandaag steeds met volle overtuiging ingezet voor de vereniging. Ook toen Sara in 1995 stierf, bleef jij als 
bestuurder werkzaam binnen de vereniging met mama als jouw onvoorwaardelijke steun en toeverlaat. 

Halverwege 2019 zei je dat je ermee wilde stoppen en vroeg je me of ik het zou willen overnemen, uiteraard mits ak-
koord van het bestuur. Dat zag ik wel zitten, maar door corona heeft de overdracht bijna twee jaar geduurd. 

Lieve papa, bijna 35 jaar heb jij al het administratieve en financiële gedaan voor de BRSV en dit steeds met jouw 
uiterste precisie. Zo heb je het ook aan mij overgedragen en ik kan alleen maar zeggen dat het een hele eer is dat ik dit 
van jou mag overnemen, wetende dat je er steeds zal zijn als ik hulp nodig heb bij het een of ander. Geniet ten volle van 
je Rett pensioen en ik beloof aan jou, maar niet alleen aan jou, ook aan mama, Joris, Sara en alle Rett meisjes en hun 
ouders om dit zolang mogelijk met veel liefde en correctheid verder te zetten. 

(Liefs, je oudste dochter Mieke, xxx)

Papa
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Ze zijn het er allebei over eens, Elena en Kateryna: 
ze hadden een goed leven. En dat beseften ze niet. 
Toch niet ten volle. Ze vonden hun leven normaal, 
vanzelfsprekend. Tot hun wereld implodeerde. Tot er 
bommen vielen. Nu zijn ze veilig, maar ontheemd. 
Elena: ‘Ik leef vandaag, het verleden wis ik uit, en aan 
de toekomst denk ik niet. Uit noodzaak. Het is een 
overlevingsmechanisme.’

Midden in de nacht kreeg ze telefoon: ‘De Russen zijn 
binnengevallen.’ Ze geloofde het niet. Tot ze niet an-
ders meer kon dan de waarheid onder ogen te zien. 
Kateryna woont in het centrum van Kiev. Ze was bij 
Elena ingetrokken met haar Rett dochter Karolyna, 
omdat ze meenden dat het daar, een twintigtal kilo-
meter buiten de stad, veiliger was. Een misrekening. 
Ze hebben vijf dagen in de kelder gewoond. Geleefd 
van de voorraden die ze in huis hadden. Ze durfden 
niet buiten te komen. Dan hebben ze de sprong ge-
waagd, uit noodzaak. En ze hadden een bestemming 
waar ze naartoe konden. Wat spullen verzameld en 
met z’n vijven in de auto gesprongen. Zo snel moge-
lijk gereden tot aan de grens. Ze waren uitgeput van 
die week in de kelder. En hun Rett meiden kunnen 
weinig aan. In etappes van 300 kilometer zijn ze in 
negen dagen van Kiev tot Menen gereden. 

Elena:
Caroline was in het begin ongeruster dan wij. Op de 
tweede dag van de oorlog zei ze al: ‘Kom hier naar-
toe, ik heb plaats voor jullie, hier zijn jullie veilig.’ We 
geloofden eerst niet dat het nodig zou zijn. Tot de 
realiteit ons dwong om het te geloven. In het begin 
konden we niet weg, daarvoor was het te gevaarlijk, 
we durfden niet eens naar buiten te gaan. Na een 
week hebben we beslist dat het zo niet verder kon. 
We hebben afscheid genomen van onze buren. Onze-
ker of we de rit zouden overleven. Onzeker of zij het 
ginder gaan overleven. Onzeker of we hen ooit terug 
zullen zien. We zijn snel in de auto gesprongen en ver-

trokken. Met z’n vijven plus wat bagage in één auto, 
want tanken was een probleem. Veel tank stations 
waren vernietigd of gesloten, andere leverden alleen 
nog aan het leger. 

Ik ben een beetje geflipt bij het inpakken van mijn 
bagage. Dat moest zo snel gaan. Ik heb drie winterjas-
sen mee, en een massa bikini’s. Zot. Waar heb ik die 
voor nodig? Voor Olesia heb ik het wel goed gedaan, 
die heeft alles wat ze nodig heeft.

Onderweg hebben we gelogeerd bij andere Rett 
gezinnen in de verschillende landen die we doorkruist 
hebben, we kregen onder andere onderdak in 
Oosten rijk en Hongarije.

Op de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ antwoordt Elena: 
‘Dat is een goede vraag. Het is een vraag die me 
vaak gesteld wordt. Maar ik weet het antwoord niet. 
Ik voel me zo raar tegenwoordig. Verloren?’

Ik zou willen zeggen dat ik graag in Europa ben, maar 
dat is niet echt zo. Niet op deze manier.

Olesia is er beter aan toe dan ik, denk ik toch, daar 
lijkt het wel op. Maar ze verveelt zich. Ze heeft geen 
dagritme hier. Er is geen structuur. In Kiev had ze 

dagelijks school en therapie in het therapie-
centrum dat ik heb opgericht. Die plannen waren 
er al een hele tijd, maar pas afgelopen maart 
vonden we een geschikte ruimte. Zes maanden 
later, in september, is het centrum geopend. Het 

is een therapiecentrum waar ongeveer 20 kinderen 
met een ernstige beperking terecht kunnen voor een 
volledige dagopvang, anderen komen alleen voor 
ambulante therapie. Voor de kinderen in de dag-
opvang, waaronder Olesia en Karolyna, waren er vijf 
dagen per week therapieën en activiteiten, en andere 
kinderen in de buurt. Nu vervelen ze zich. We hebben 
rust hier, maar het is geen georganiseerde rust.

Vier jaar geleden is Elena hier op bezoek geweest in 
De Zonnebloem en in Klerken en in een voorziening 
in Gent, omdat ze wilde bekijken hoe men hier werkt, 
om ideeën op te doen voor haar eigen centrum. 

Het is duidelijk waar ik verwacht word: de ondertussen bij iedereen 
bekende geel-en-blauwe vlag hangt fier uit het raam. Ik praat met 
Elena en Kateryna, die hun eigen stek moesten ontvluchten. Ik praat 
met Caroline, die haar Oekraïense vrienden een veilig onderdak en 
tijdelijke thuis aanbiedt.

Dit is een momentopname. De Oekraïense Rett gezinnen zijn nu 
ongeveer een maand in Menen. Elena en Kateryna vertellen over 
hun thuis, hun vroegere leven, hun vlucht, de barre tocht, hun eerste 
weken in België, hun Rett meiden Olesia (11) en Karolyna (17).
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We hadden een echt goed leven. 
Dat beseften we niet. Niet ten volle.
Elena en Kateryna



Elena:
De ironie is dat we nu in deze voorzieningen zoeken 
naar een plaatsje voor Olesia en Karolyna. Maar er 
zijn natuurlijk wachtlijsten. We hopen dat ze in sep-
tember daar terecht kunnen. Toen we er onlangs 
op bezoek gingen, was Olesia zo gelukkig. Ze her-
kende veel van de omgeving en de sfeer die we ook 
in ons therapiecentrum gecreëerd hebben. Ze zag 
therapieën en klasjes. Ondertussen hebben we al de 
nodige documenten voor fysiotherapie, er moeten nog 
afspraken gemaakt worden.

Caroline:
Er komen veel formaliteiten bij kijken. De eerste 
week was een helse zoektocht om de juiste weg te 
vinden om allerlei papierwerk en administratie in 
orde te maken. De Rett gezinnen waren bij de eerste 
vluchtelingen in België en de regels veranderden 
continu.

Zowel bij de stad Menen, de mutualiteit als de instel-
lingen en scholen was nog weinig duidelijkheid. Hoe 
geraken ze aan een parkeerkaart? Waar kunnen de 
kinderen terecht in een instelling? Voorlopig is er 
nergens plaats. Als ze erin slagen een afspraak te 
maken met een mutualiteit, CLB of andere instantie 
willen deze mensen mij erbij of bellen ze me continu 
op. Ik heb al veel verlofdagen moeten opnemen. Sinds 
kort helpt het OCMW, maar ook zij kennen niet steeds 
de beste weg om personen met een ernstige beper-

king verder te helpen. Om een leefloon te ontvangen, 
moet je je inschrijven bij de VDAB. De ouders willen 
heel graag aan het werk, maar zonder opvang voor 
de kinderen is dat niet mogelijk.

Elena:
Het is moeilijk om alle praktische zaken te regelen. 
Er moeten heel wat formaliteiten vervuld worden en 
we weten niet hoe lang we hier zullen zijn. Enerzijds 
hopen we zo snel mogelijk terug naar huis te kunnen, 
anderzijds leven we vandaag in België. Het is dubbel, 
settelen of niet settelen. We moeten ons concentreren 
op het hier en nu. Het verleden is voorbij en wat de 
toekomst zal brengen, weten we niet. Ik denk dat die 
mindset ons kan helpen.

Caroline:
Het samenleven op zich valt goed mee. We  passen 
bij elkaar qua karakter en zelfs zonder expliciete 
afspraken verloopt alles vlot. Overdag, als Henri en ik 
uit werken zijn, is het huis van hen. Als wij ‘s avonds 
thuiskomen, zijn zij op hun eigen verdieping. Ze heb-
ben daar drie slaapkamers, een kleine zitkamer en 
een badkamer.

De 24/7 zorg voor beide Rett meisjes is heel zwaar. 
En de meisjes vervelen zich zonder zinvolle dagbeste-
ding. We hebben een aantal hulpmiddelen van Aline 
hier gelaten voor Olesia en Karolyna, onder andere de 
rolstoelfiets.
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Elena:
De ene dag hadden we een normaal leven, de vol-
gende was dat voorbij. Van de ene dag op de andere. 
Er waren voortekenen, we zagen Biden en Poetin 
op tv, maar we geloofden niet dat het zo'n vaart zou 
lopen. We zagen het niet echt aankomen. Tot ik op 
een nacht telefoon kreeg van Olesia’s persoonlijk 
assistente dat de oorlog begonnen was. Het was half 
vier. Ik was nog niet goed wakker, sliep nog half. Ik 
hoorde bommen. Die dag dacht ik, hoopte ik: dit was 
een korte aanval, nu is het gedaan, nu stopt het. Maar 
zo was het niet. Toen we vertrokken, waren er twee 
huizen in onze buurt gebombardeerd. Ondertussen 
zagen we foto's van ons eigen vernietigde huis. 

We hebben veel contact met onze familie, buren en 
andere Rett gezinnen. Ik heb de Rett oudervereniging 
opgestart in Oekraïne. De afgelopen drie jaar ben ik 
daar zeer intensief mee bezig geweest. We hadden 
altijd goed contact, maar sinds de oorlog is er heel 
veel meer communicatie binnen de groep. We zijn met 
ongeveer 100 gezinnen. De meesten zijn in Oekraïne 
gebleven. Ongeveer 30 gezinnen zijn gevlucht, som-
migen naar een andere plaats in het binnenland, 
anderen naar het buitenland. 

Voor onze kinderen is het vreemd om familieleden en 
vrienden op het scherm te zien. Ze herkennen ze en 
zijn blij om hen te zien, maar begrijpen niet waarom 
ze niet hier zijn. Of wij niet daar. 

We moeten hier nog ons ritme vinden, een structuur.
We wandelen veel en mijn man gaat vaak fietsen. 
Hij heeft sinds kort een even goede koersfiets als 
thuis. Met de app op zijn smartphone kan hij volgen 
hoeveel kilometer hij heeft gefietst en hoe snel. Hij is 
een echte wielerfan. Thuis keek hij alle koersen op tv, 
nu kan hij ze in het echt zien en de routes zelf fietsen. 
We zijn ook al allemaal samen een wedstrijd gaan 
bekijken. Maar hij gaat ook graag met onze dochter 
fietsen in de rolstoelfiets.

Kateryna: 
We beseffen nu pas de waarde van ons vroegere 
leven. We hebben alles moeten achterlaten en moeten 
ons nu aanpassen aan een onbekende, nieuwe situ-
atie. 

Dit is geen vakantie. Ik hou heel erg van reizen. De 
afgelopen jaren vond ik het spijtig dat we niet konden 
reizen. Dat is altijd moeilijk met Karolyna, maar met de 
coronasituatie kon het helemaal niet. Ik verlangde zo 
om weg te gaan. 'Be careful what you wish for.'

Ik weet niet hoe Karolyna zich hier voelt. Ze mist 
haar familie denk ik. Ze weet niet waarom we hier 
zijn. Onze familie is nog daar. Onze mannen. Vroeger 
ging ze naar de dagopvang in het therapiecentrum 
van Elena, en een aantal dagen per week had ze een 
persoonlijk assistent. Dat is voor ons ook een familielid 
dat we hebben moeten achterlaten.
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Elena:
We willen nog speciaal onze Europese Rett familie 
bedanken. De familie die ons onderweg geholpen 
heeft. Niet alleen ons, ook andere gezinnen. Het is 
zo hartverwarmend en belangrijk om te voelen dat 
mensen aan ons denken. Dat is voor mij persoonlijk 
zo, en ook voor onze andere Rett gezinnen. Het was 
compleet onverwacht, die steun uit gans Europa. De 
situatie is zo dramatisch en zo onvoorzien. Iedereen 
wil helpen. Iedereen wil het beter maken. Het voelt 
wel goed, dat besef dat we veel vrienden hebben, 
dat we één grote Rett familie zijn. Dat is uniek in de 
wereld van de ouderverenigingen. Ik heb veel con-
tacten met gezinnen met een kind met een andere 
ernstige beperking. Die krijgen niet de steun die wij 
ervaren van de zusterverenigingen. Zelfs niet degenen 
met Down syndroom, de grootste organisatie. Bij Rett 
is die solidariteit wereldwijd. Ik kreeg zelfs een aanbod 
voor hulp van een mij totaal onbekende Rett mama 
uit New York.

Caroline:
Wij onderhouden vriendschappen en contacten met 
lotgenoten uit andere landen, met de onderzoekers en 

de professoren. Die mensen zeggen ook: bij Rett voe-
len we ons een deel van de familie. Er is een sterke 
verbondenheid. Dat is zeer uitzonderlijk. De stevige 
wortels, de vele contacten en de verbindende werking 
van Rett Syndrome Europe werpen nu hun vruchten 
af. De solidariteit is indrukwekkend.

Ook de steun en de hulp die we ontvangen hebben 
van andere Belgische Rett ouders is hartverwarmend 
en was bij momenten heel erg nuttig. Het was bijvoor-
beeld zo fijn om niet ook nog te moeten koken toen 
de Oekraïense Rett gezinnen arriveerden. Pascale 
(mama van Rett meid Thea) had een Belgische spe-
cialiteit voor ze gekookt, witloofrolletjes met hesp, en 
Ann (mama van Rett meid Luna) had een stapel pan-
nenkoeken gebakken. Zo kregen ze een extra warm 
welkom na hun lange tocht.

De gang staat vol dozen met hulpgoederen die hier 
toestroomden uit alle windstreken. Wat ze zelf niet 
kunnen gebruiken, zullen ze sorteren en doorgeven 
aan andere mensen in nood. Er moet alleen nog een 
praktische oplossing gevonden worden om de spullen 
ter plaatse te krijgen.
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Die oplossing kwam er in de persoon van Jan Wolfert. Jan en Alina 
zijn de ouders van Rett meid Agnieszka. Ze wonen in Zeeland. Alina 
is van Poolse origine. Zodoende zijn ze niet alleen lid van de Neder-
landse en de Belgische, maar ook van de Poolse Rett vereniging en 
hebben daar goede contacten.

Jan Wolfert werd lid van de Europese steungroep voor de Oekraïense 
Rett gezinnen, in het leven geroepen door RSE. Jan is actief bij het 
Rode Kruis en heeft via zijn functie daar toegang tot een PAM bus 
(Personen, Ambulance, Materiaal). Hij heeft reeds diverse bussen vol 
hulpgoederen naar Polen getransporteerd. 

In Polen coördineren Pawel (de voorzitter van de Poolse Rett verenig-
ing) en zijn vrouw Elena de hulpactie. Ze verdelen alle producten 
onder de Rett families die vastzitten in Oekraïne. Alina heeft regel-
matig contact met hen om te overleggen wat nodig en nuttig is. 
Vooral medicatie is moeilijk te verkrijgen. 

De verschillende partijen spraken af op onze Rett familiedag en daar 
gingen de hulpgoederen van Caroline & co in andere handen over.

Jan: 
‘Het was weer een prachtige reis. Een ontroerende ontmoeting met 
een Rett gezin uit Oekraïne in Polen. Een fantastische ontvangst 
wederom bij Pawel. Daar ook blijven overnachten, na een uitgebreide 
maaltijd en de nodige wodka te hebben genuttigd. Respect voor die 
man om alles alleen te sorteren en te verzenden.’

(Anna)



In 2019 gingen we op vakantie 
naar Noorwegen. Het was een 
prachtig houten huisje aan een 
heel mooie Noorse fjord in Luster. 
De tip kwam toen van Caroline 
Lietaer. We waren met de wagen 
en hadden de staanplank van 
Ruth mee en, geef toe, met zo’n 
uitzicht is het geen opgave om 
erin te staan: lekker bruinvissen 
en otters spotten in het water. Als 
je daarna gewoon met het bootje van de camping op het meer kan liggen dobberen, is 
je dag perfect en komt die lach als vanzelf bovendrijven.

Een aanrader zolang je Rett meid nog klein is, je haar al eens gewoon kan dragen en 
de accommodatie nog niet aangepast moet zijn. Profiteer ervan zolang het kan!
(Leen)

Margot gaat jaarlijks mee naar Spanje, 
waar we haar verjaardag vieren. We 
reizen met het vliegtuig, en dat ver-
loopt prima. We vragen op voorhand 
assistentie: vanaf het inchecken tot 
op de vliegtuigstoel wordt Margot 
behandeld als een prinsesje. Voor de 
veiligheid bind ik haar extra vast aan 
de stoel met een lange velcroband.

Margot houdt enorm van de warmte 
en van de zomer. Zwemmen met haar 
zus Sofie is haar topfavoriete bezig-
heid. Margot ligt met veel plezier in 
het zonnetje om uit te rusten na haar 
zwempartij en om een beetje op te 
drogen. Viva España denkt Margot bij 
zichzelf.
(Lieve Dauginet)

http://vikicamping.no

Op vakantie! 
Naar het noorden of naar het zuiden?
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Drie portretten
RETT familie

van Rett dames op (hoge) leeftijd
In ons vorige nummer publiceerden we de resultaten van de telefonische enquête waarbij Berna-
dette alle gezinnen van onze vereniging met een Rett vrouw van 30+ een aantal vragen stelde. 
Hoe fijn zou het zijn, werd ons van diverse kanten gevraagd, om niet alleen ‘facts & figures’ te 
krijgen, maar echte portretten van vlees en bloed.

Bernadette kende een aantal oudere Rett dames die in Sint-Oda verblijven. We hebben een 
vragenlijst opgesteld en de begeleiding is zo vriendelijk geweest om die voor ons in te vullen. 
(Hartelijk dank!) Dat geeft ons een levendig beeld van de senior Rett dames Mevrouw X en 
 Martine. Rett vrouw Valerie is lid van onze vereniging. Haar moeder en de mensen die haar be-
geleiden en verzorgen in de voorziening schetsen ook van haar een beeldend portret.

Wil je een portret van jouw oudere Rett dochter of zus in onze gazet? Ken jij Rett 
dames in je buurt of voorziening die graag een plaatsje zouden krijgen in onze Rett 
Gazet? Laat het ons weten, we helpen je graag verder.

We hebben een vragenlijst 
opgesteld als ruggensteun en 
rode draad voor het portret.

Dit is een voorbeeldpagina. 
Het volledige document kan 
je opvragen via mail. Daar 
kan je ook terecht voor meer 
informatie:
brsv@rettsyndrome.be
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Drie portretten Is zij de oudste Rett dame ter wereld?

Mevrouw X
Vorig jaar lazen we op de website van RSE het verhaal van een 73-jarige Zweedse Rett 
dame over wie toen geschreven werd ‘in all likelihood one of the oldest [persons with Rett 
syndrome] in the world’. Toen kenden we ‘Mevrouw X’ nog niet …

Rett dame ‘Mevrouw X’ is 81 jaar. Ze verblijft 
voltijds in Sint-Oda.

Mevrouw X staat rond zeven uur op en gaat 
rond half negen slapen. Tussendoor stapt ze 
dagelijks aan de baar. Ze krijgt kine, houdt van 
rolstoelfietsen en van paarden. 

Mevrouw X heeft goede en slechte periodes die 
elkaar afwisselen. Meestal voelt ze zich goed. In 
die periodes roept ze wel veel. En luid (tot 110 
db)! Typerend voor haar mindere periodes is de 
extreme spierspanning. In de goede periodes is 
dat veel milder.

Mevrouw X verblijft al meer dan 40 jaar in 
de instelling. Ze heeft een ernstige mentale 
beperking en kan niet spreken. Via geluiden 
(schreeuwen, giechelen) en bewegingen kan 
ze duidelijk maken hoe ze zich voelt. Ze is 
nieuwsgierig en observeert graag. Ze is ook 
ongeduldig en dwingend, kan echt haar willetje 

doordrijven, voornamelijk door te gillen. Ze kan 
speels en ondeugend zijn (aan je haren trek-
ken, je vast grijpen) en vraagt op die manier om 
aandacht. Ze geniet van lichamelijk contact, 
en vooral ook van oogcontact. Dan giechelt 
ze tevreden, vooral als ze in haar vertrouwde 
omgeving is. Ze heeft een aantal typische ken-
merken van het Rett syndroom zoals plukken 
met de handen en gilbuien. 

Omdat ze al zo lang in de instelling verblijft 
en al op leeftijd is, liggen haar voornaamste 
contacten binnen de leefgroep: haar mede-
bewoners, begeleiders en therapeuten. Ze heeft 
nog familie, maar die mensen wonen ver weg. 
Ze sturen regelmatig een kaartje en heel soms 
komen ze eens op bezoek.

Mevrouw X is een schattige dame met guitige 
ogen en een lach waar je van smelt.

(Annelie Robijns, opvoedster)
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Haar mama vertelt, en zij zelf ook ...
Rett dame Valerie

Mijn jongste dochter Valerie is geboren op 18 december 
1979. Ze woog 3,100 kg en de bevalling verliep normaal. 
Als baby ontwikkelde ze zich gewoon. Wel opmerkelijk was 
dat ze nooit heeft kunnen kruipen. Ze ging op haar zitvlak 
zitten en maakte schuifbewegingen om zich te verplaatsen. 
Volgens de artsen was ze alleen wat trager dan een ander 
kind, maar zelf voelde ik aan dat er iets niet klopte. Ze kon 
stappen op de leeftijd van 18 maanden. 

Toen ze twee werd, merkten we drastische veranderingen 
op. Ze kon haar handjes niet meer gebruiken, gilde heel 
veel en sloeg zichzelf op het gelaat. Ze kreeg spontane 
lachbuien of begon plots heel hard te gillen, vooral bij het 
slapengaan. Haar motoriek ging gestaag achteruit. 

Toen ze vijf werd, kreeg ze epileptische aanvallen en had 
ze regelmatig toevallen. Eten en drinken kon ze niet meer 
zelfstandig, hierbij moest ze altijd geholpen worden. We 
konden haar niet meer meenemen om boodschappen te 
doen of naar een kledingzaak om kleren te passen omdat 
ze voortdurend gilde en zichzelf met de vlakke hand op het 
gezicht sloeg.

Valerie is naar het reguliere kleuteronderwijs geweest in 
Berlaar, maar dat kon op den duur niet meer omdat ze te 
veel zorg en bijstand nodig had. Vervolgens is ze een tijdje 
in Mechelen naar het buitengewoon onderwijs geweest. 
Ondertussen bestaat deze onderwijsinstelling niet meer.

Vanaf haar geboorte gingen we op consultatie bij de 
huisarts en de kinderarts. Vanaf haar vijfde zijn we naar 
Gasthuisberg te Leuven op consult en onderzoek geweest 
bij dokter Casaer en dokter De Cock. Ze is daar driemaal 
een week opgenomen geweest, samen met mij, haar 

mama. Na jaren consultaties en onderzoeken werd uitein-
delijk de diagnose Rett syndroom gesteld.

Omdat de zorg te zwaar werd en we haar niet de onder-
steuning konden geven die ze met haar aandoening nodig 
heeft, werd ze opgenomen in Sint-Oda in Overpelt, een 
instelling voor mensen met een beperking. Ze kwam in de 
weekends naar huis. In 1999 is ze verhuisd naar een an-
dere afdeling, namelijk De Witte Mol te Mol. Op het domein 
staan verschillende huizen die naar leefgroepen genoemd 
worden. Tot op heden is leefgroep De Korrrel haar vaste 
stek.

Omdat onze woning niet aangepast is aan haar beperking, 
kan Valerie sinds 2000 niet meer naar huis komen in de 
weekends. De badkamer en de slaapkamers bevinden zich 
op de eerste verdieping en haar mobiliteit werd zo slecht 
dat we haar onmogelijk nog de trap konden laten opgaan. 
Maar de zorg in de leefgroep is zo fantastisch dat we hierin 
kunnen berusten.

Ondertussen is haar mobiliteit nog meer beperkt. De 
spieren in haar armen en benen zijn zodanig verkrampt 
dat ze die niet meer kan strekken. Ze krijgt extra voeding 
toegediend via een PEG-sonde omdat ze zich vaak verslikt 
bij het eten en drinken. Het personeel geeft heel veel om 
de mensen die op de leefgroep verblijven. De opvolging 
door de dokter is uitstekend. We worden met raad en daad 
bijgestaan door iedereen die betrokken is bij de zorg voor 
Valerie. We kunnen ten allen tijde met vragen en beden-
kingen terecht bij de personeelsleden van de leefgroep, de 
medische dienst en de dokter.

(Rita Coremans)

54



Mijn naam is Valerie en ik word in december 43 jaar. Mijn 
mama heeft al een beetje over mij verteld.

Sinds 1999 woon ik in leefgroep De Korrel in De Witte Mol. 
Dit is een voorziening die zorg biedt aan mensen met een 
ernstige meervoudige en matige tot diepe verstandelijke 
beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel.

Ik ben nu niet meer dezelfde persoon als 23 jaar geleden. 
Toen ik naar De Witte Mol verhuisde, kon ik nog zelf stap-
pen. Ik stapte zelfstandig rond in de leefgroep. Ik ging eens 
kijken in de keuken wat er te eten viel of verplaatste mij 
van de ene zetel naar de andere. Of ik stapte naar een 
andere ruimte waar op dat moment de leukste muziek 
gespeeld werd. Nu kan ik mij niet meer zelf verplaatsen. 
Ik heb een aangepaste rolstoel en relax gekregen waar ik 
goed in zit.

Ja, muziek is mijn leven en Michael Jackson is mijn favoriet. 
Muziek kan mij zelfs ontroeren. Als er geen muziek is, begin 
ik heel hard te roepen. Ook reclame tussen de liedjes 
door vind ik niet fijn. Dat heeft mijn omgeving wel degelijk 
gehoord dan. Mijn dagen worden nog steeds gevuld met 
muziek, maar in mindere mate. Ik heb nu meer nood aan 
rust, soms wil ik even niets aan mijn hoofd. Dan mag ik in 
een rustig hoekje vertoeven.

Lachen en plezier maken was mijn daginvulling. Iedereen 
ziet mij hier graag. Vroeger was ik blij als ze een praatje 
kwamen maken of recht in mijn ogen keken. Eens zot 
doen. Ik was het zonnetje in huis. Nu geniet ik meer vanop 
afstand.

De jaren verstreken en ik werd stilaan ouder. 43 jaar is niet 
oud, maar met het syndroom van Rett is ouder worden 
toch een uitdaging. Mijn spieren worden stijf en alles doet 
pijn. Ook slikken gaat niet meer goed. Ik krijg sinds ander-
half jaar sondevoeding. Dat vind ik heel jammer, want ik eet 
graag. Nu krijg ik wel nog proevertjes en dat is ook lekker. 
Het is beter voor mij, want het kost me veel tijd en moeite 
om ook maar iets in te slikken.

‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de mooiste van 
het land?’ Dat ben ik natuurlijk! In mijn eigen ogen kijken, 
dat vond ik zo fijn! Uren kon ik erin kijken en dat maakte 
me gelukkig. Mijn medebewoners hoorden me dan heel 
hard lachen. Nu is dat soms wat confronterend en wil ik 
niet altijd meer naar mezelf kijken. 

De begeleiding van de leefgroep let er goed op of alles in 
orde is met mij. Ze bewaken zowel mijn comfort als mijn 
welzijn. Als ik bijvoorbeeld heel fel zweet, frissen ze mij een 
beetje op. Als ik pijn heb, en daardoor veel roep, zoeken ze 
steeds uit wat er aan de hand is. Het lukt niet altijd om juist 
te vinden waar het ongemak zit, maar ze blijven wel zoeken 
om het mij zo comfortabel mogelijk te maken.

Mijn ouders zijn zeer belangrijk voor mij. Ik kijk er steeds 
naar uit als ze ‘s zondags op bezoek komen. We maken 
dan een leuke wandeling. Vroeger gingen we vaak samen 
iets drinken, maar ik kan niet meer zo goed tegen lawaai 
en drukte, dus dat slaan we al eens over. Ik heb altijd een 
koptelefoon bij mij zodat ik mijn muziek kan beluisteren 
en zonodig het teveel aan prikkels rondom mij kan buiten-
sluiten. Ook al woon ik niet meer thuis, mijn ouders en 
ik hebben nog steeds een zeer intens contact. Buiten de 
bezoekjes wordt er wekelijks telefonisch even gehoord hoe 
het met mij gaat. Hierdoor blijven we in verbinding met 
elkaar.

Ik ga regelmatig op controle in Leuven bij het multidisci-
plinaire Rett team. Daar hebben ze mij een PEP-masker 
aangeraden om mijn ademhaling dieper te maken en beter 
onder controle te houden. Dat helpt wel een beetje.

Zoals ik al zei, ben ik de laatste jaren achteruit gegaan, 
maar ik weet dat ik goed omringd ben en dat de begelei-
ding er alles aan doet om het mij zo comfortabel mogelijk 
te maken. Mijn ouders wekelijks zien en genieten van de 
kleine dingen: meer moet dat niet zijn.

Liefs, Valerie
(En het team van leefgroep De Korrel)
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Ze is snel boos, 
maar al even snel weer blij!

Martine
Rett vrouw Martine is 59 en 
verblijft voltijds in Sint-Oda. 
Er is regelmatig contact met 
de familie en soms krijgt ze 
bezoek.

Op een doordeweekse dag 
staat Martine op rond 08.30 
uur. Ze krijgt haar ontbijt, 
wordt gewassen en houdt 
zich in de voormiddag bezig 
met rustige acti viteiten. Na 
het middageten doet ze een 
dutje, dat heeft ze echt nodig. 
Ze houdt van wandelen, in de 
spiegel of naar tv kijken, mu-
ziek beluisteren op de tablet, 
oefenen met oogbe sturing, 
snoezelen of een lekker warm 
bad. Rond 19.30 uur is de dag 
ten einde en gaat ze slapen.

Martine stapt niet. Haar 
zwaarste ongemak is ernstige 
spierspanning. Ze heeft ook 
wat ademhalingsproblemen, 
is af en toe licht depressief en 
kan al eens gillen. Ze wordt 
zo goed als dagelijks boos uit 
frustratie als de dingen niet 
rap genoeg gaan naar haar 
zin. Maar die boosheid is altijd 
snel weer over.

Martine kent de mensen die haar nabij zijn – het vaste personeel en haar nicht / voogd – heel 
goed. Ze heeft een sterke eigen wil. Als het haar niet aanstaat, gaat ze fronsen, heen en weer 
schudden, met de voeten stampen. Als ze zich lichamelijk niet goed voelt, laat ze zich hangen. 
Dan is ze echt zielig en eet ze soms zo slecht dat er sondevoeding gegeven wordt.

Als ze goed in haar vel zit, wat meestal zo is, neem ze zelf initiatief om te knuffelen en gie-
chelt ze veel. Ze kan huilen van ontroering en van blijdschap. Muziek is dan vaak een trigger. 
Martine kan keuzes maken en is echt het zonnetje in huis.

(Thabita leefgroepbegeleider, Ingrid ergotherapeut)
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 Vakantie vroeger en nu

Een jaar of tien geleden zijn we eens op vakantie geweest naar het Bio Vakantieoord in 
Arnhem (Nederland). Tessa was toen nog klein, we hadden nog niet veel hulpmiddelen 
nodig, maar die waren wel aanwezig. Het zijn grote bungalows met terras. Het domein is 
groot met een therapeutisch zwembad, een speeltuin, eigen bioscoop, ... Je moet wel zelf 
koken, maar we kregen er ook eens pannenkoeken. 
https://www.biovakantieoord.nl

We zijn ook eens naar Manege Zonder Drempels geweest in Nederland, een hele tijd 
geleden. We herinneren ons vooral het vakantiehuis dat prachtig was ingericht met 
ballenbad, groot aquarium, snoezelhoekje met bubbelunit, ... allemaal in ons huisje! Echt 
fantastisch. Hulpmiddelen zijn aanwezig. Je kan er paardrijden en er is een speeltuin. Wel 
moet je zelf koken. Zeker een aanrader!
https://www.manege-zonder-drempels.nl

Nu gaan we al een jaar of tien naar ‘t Mechels Bos in Maasmechelen. Je hebt er je eigen 
huisje op een prachtige locatie. Een pluspunt is dat je kan kiezen tussen half- of volpension. 
Het is zalig om eens geen eten te moeten klaarmaken :)) Het is een prachtig domein met 
een verwarmd zwembad en snoezelruimte. Het is er heerlijk om te wandelen. Fietsen, 
rolstoelfietsen en gocarts zijn aanwezig. 

Het enige nadeel vinden wij, is dat je niet kan gaan zwemmen wanneer je wil. Er is een 
aangepast programma opgesteld met een vast uur om te zwemmen en voor de andere 
activiteiten. En nog een minpuntje: je kan slechts 1 week reserveren in de zomer.
https://www.vakantiehuisfabiola.be

(Peggy)
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Wij kijken er altijd naar uit om erbij te zijn. Het 
was super gezellig! 
(Ummu Akay)

Het was een zeer leuke avond. Er werd zelfs een 
WhatsApp groepje aangemaakt zodat iedereen zijn 
foto’s kon delen. Veel oude bekenden waren echter 
afwezig. We zitten momenteel dan ook in moeilijke 
C-tijden. 
(Pascale Vandenbroele)
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RETT familie
Gastronomisch winterwandelen

Diest
Het was weer mogelijk en het is gelukt om een gidswandeling met eten te organiseren. Als 
bestuur moesten we even nadenken welke boeiende stad in Vlaanderen we nog niet bezocht 
hadden. Een van de mogelijkheden bleek Diest te zijn, een stad in Vlaams-Brabant, grenzend aan 
Limburg, tussen het Hageland en de Kempen.

De gids vertelde dat Diest 12 000 inwoners telt van 75 nationaliteiten, waarvan het grootste 
gedeelte Nederlander is. Tot groot jolijt van de groep na de opmerking ‘die vind je ook overal’. 
Peter en Aukje-Tjitske hebben het geweten.

We moesten dit keer niet buiten afspreken en wachten tot iedereen aanwezig was. Een aperitief 
met hapje stond klaar in het mooie herenhuis Il Giardino in de Koning Alberststraat. De ontmoe-
ting tussen de aanwezige Rett ouders was zoals steeds hartelijk. Maar niet té, want kussen 
mocht nog niet.

Terug buiten, werd de groep van 35 personen opgesplitst en namen twee gidsen de volgeling-
en op sleeptouw om meer te weten te komen over de geschiedenis van Diest. Zoals dat bier 
achterover kappen in de Middeleeuwen gezonder was dan het ongefilterde water van de Demer 
te drinken. Zo bleek ook, althans volgens onze gids Hilde, dat de armere Onze-Lieve-Vrouwekerk 
– opgetrokken in bruine ijzerzandsteen – de mooiste kerk is met veel symboliek binnenin. De 
lelijke nagebouwde grot van Lourdes in de kerk krijgt daardoor toch enige charme.

Onze volgende halte was in Nooi, een ontmoetingsplek waar eten, spel en crea gecombineerd 
worden. Een soepje met brood en veel bla-bla-bla’s verwarmden lichaam, ziel en geest. Om bij 
ons kerkverhaal te blijven. Want daar was al de volgende kerk: de gotische Sint-Sulpitius kerk 
met de vieringtoren, die door zijn vorm de naam ‘mosterdpot’ kreeg. Wat de Diestsenaars de 
bijnaam de ‘mosterdschijters’ heeft opgeleverd. En de Nederlanders hebben ook hier alweer iets 
in de pap te brokken. In het hoofdaltaar zit het graf van Filips Willem van Oranje-Nassau. Heden 
ten dage voert koning Willem-Alexander der Nederlanden nog steeds de adellijke titel ‘Baron van 
Diest’.

Een ommetje langs het begijnhof, werelderfgoed van Unesco, bracht ons naar de Grote Markt, 
om daar in Nicky’s Catwalk het hoofdgerecht binnen te spelen. Even zwijgen om de heerlijke 
steak of tonijn te verorberen, en dan weer focussen op de toch wel moeilijke coronatijd die we 
hebben moeten overbruggen met onze Rett dochter. Het viel op dat het voor velen zwaar viel 
om de zorg zo goed als volledig in eigen handen te nemen, dan wel om hun dochter te moeten 
missen omdat zo goed als geen bezoek mogelijk was in de zorginstelling.

Dessert en koffie maakten het geheel af, hoewel een laatste drankje er nog bij kon om de dorst 
te lessen bij het vele praten. Daar doen we het ook voor, om van gedachten te wisselen over 
onze grootste schat, afgewisseld met interessante weetjes over ons rijk erfgoedverleden en onze 
lekkere gastronomie. Welke stad staat er volgend jaar op het programma?

(Paul)

zaterdag 29 januari 2022
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RETT varia

Trixxo Exxtra
Hulp voor budgethouders

In onze zoektocht naar een antwoord op de onder steu-
nings noden van onze dochter Lore, zijn we enkele maanden 
geleden eerder toevallig bij Trixxo Exxtra terechtgekomen. 
Daar we nog wachten op de herziening van het PVB van 
Lore, wordt dit grotendeels gebruikt in vouchers voor de 
dagopvang binnen het MFC. Daarnaast is er een klein deel 
dat gebruikt kan worden bij de ondersteuning thuis. 

Toen we in december opvang en ondersteuning zochten 
voor Lore omdat we met de andere kinderen enkele dagen 
op skivakantie wilden gaan, bleek dit niet zo eenvoudig. 
In onze directe omgeving kunnen we rekenen op enkele 
fantastische personen die een goede klik hebben met Lore, 
maar daarnaast ook voltijds aan de slag zijn binnen een 
andere job. Ze helpen ons graag, maar we botsten hierbij 
op een aantal praktische moeilijkheden bij het werken via 
een sociaal secretariaat en met een doorlopende arbeids-
overeenkomst. 

Zo springen deze mensen voornamelijk bij in de zorg voor 
Lore op onregelmatige momenten doorheen het jaar, en 
dan meestal voor enkele dagen, waarbij ze zowel over-
dag als ‘s nachts ondersteuning bieden. Indien we zouden 
werken met doorlopende opdrachten, dan zou dit voor ons 
een hele hap uit het beperkte budget betekenen. Voor de 
assistenten zou het maandelijkse bedrag bovenop het loon 
van hun voltijdse job komen, waardoor er bij de belasting-
aangifte een onaangename verrassing in de vorm van een 
aanzienlijke extra betaling te verwachten zou zijn. 

Na contact met Trixxo Exxtra werd er snel een huisbezoek 
gepland, waarbij hun werking helder en duidelijk werd uit-
gelegd. We waren aangenaam verrast door de persoonlijke 
aanpak. 

Door een overeenkomst af te sluiten met Trixxo Exxtra 
bestaat de mogelijkheid om verschillende assistenten in 
te schrijven die heel flexibel ingezet kunnen worden en 
waarbij zowel dag- als nachtopvang gegarandeerd kan 
worden. De overeenkomst bij Trixxo Exxtra biedt tevens 
een verzeke ring. De kosten voor ons als budgethouder zijn 
beperkt tot 12% en de assistenten betalen maar 10% aan 
belastingen. Die worden onmiddellijk vereffend, waardoor er 
geen onaangename verrassingen meer zijn bij de jaarlijkse 
belasting aangifte. Let wel: het lage belastingtarief geldt 
alleen voor wie iets wil bijverdienen (maximaal 6390 euro/
persoon/jaar), dus wel voor occasionele hulp, niet voor een 
voltijdse of deeltijdse job als Persoonlijk Assistent.

Waar we voordien heel wat moeite hadden om assistenten 
te vinden voor een doorlopende opdracht, merken we nu 
dat heel wat personen in onze directe omgeving bereid zijn 
om bij te springen voor korte periodes, of zelfs voor enkele 
uren per maand. Ondertussen hebben we reeds een vijftal 
personen ingeschreven die via Trixxo Exxtra bij ons aan de 
slag zijn in de ondersteuning van Lore. Dit geeft ons veel 
vrijheid voor een onbezorgd avondje uit, weekendje weg of 
korte vakantie met de andere kinderen. We zijn alvast heel 
tevreden met de mogelijkheden die Trixxo Exxtra ons biedt. 

Trixxo Exxtra is een erkend deeleconomieplatform. Zij bieden administratieve 
ondersteuning, wettelijke bijstand voor de budgethouder en extra zekerheid 
voor de assistenten die je met je PAB of PVB aanwerft. Ze bieden momenteel 
ondersteuning aan 900 budgethouders verspreid over heel Vlaanderen. 
Ze werken ook samen met vijf bijstandsorganisaties die mensen met een 
beperking helpen: Onafhankelijk Leven, Absoluut, Zoom, Alin en My Assist.

‘Wij ont-zorgen. Springen vandaag buren, familieleden of vrienden bij? Via ons zijn ze op en top 
verzekerd. En genieten ze bovendien van een beter sociaal statuut. Wij regelen de vergoeding via 
jouw budget. Hun voordeel? Ze hebben meteen een gepaste verzekering én houden netto meer 
over. Jouw voordeel? Wij bezorgen alle documenten voor het VAPH en voor je assistent. Zo ben 
je met alles in orde, en spaar je heel wat tijd uit. Alles wordt netjes geregeld met je budget. Zoek 
je nog assistentie? Wij helpen je om de perfecte match te vinden. Let wel: jij blijft de baas. Jij blijft 
beslissen over de uit te voeren taken én het uurtarief!’ (Tekst Facebookpagina.)

Rett mama Katleen Swinnen over haar ervaringen:
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Genieten in Zeeland
Freya houdt vooral van zee en wind, wandelen en terrasjes. We gaan vaak 
naar Zeeland en huren daar een huisje, zodat we onze vrijheid hebben. De 
foto’s zijn in Zeeland genomen.

We zijn ook enkele keren naar Villa Rozerood geweest in De Panne, daar 
kan je de zorgen eens uit handen geven. https://www.villarozerood.be

(Veerle)
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RETT wetenschap
A Rett Toi Pour Courir
Lopen voor Rett, met 
wetenschappelijke conferentie
Menen, 27 mei 2022

Meer info:
https://artpc.afsr.fr

Derde keer, goede keer … In het voorjaar van 2020 plande Caroline Lietaer een wetenschappelijke confer-
entie in aansluiting op de estafetteloop A Rett Toi Pour Courir. Na twee annuleringen door corona, heeft 
ze zich dit jaar ten volle ingezet om de conferentie te laten doorgaan. Het was de afsluiting van een meer-
stedenloop van 700 kilometer die op 21 mei startte in Frankrijk en op 28 mei eindigde in Menen, waar 
Caroline woont. 

De AFSR ( Association Française du Syndrome de Rett) en Au nom d’Anna (een Frans Rett meisje), organi-
seerden A Rett Toi Pour Courir dit jaar voor de derde keer. Doel is het Rett syndroom bekend te maken bij 
het brede publiek en onderzoek te sponsoren. Deelnemers zijn zowel marathonlopers, joggers als wandelaars 
voor een vrij te bepalen afstand. Rett meisjes konden deelnemen in een draagkar, joëlette genaamd. In elke 
etappestad werden evenementen en festiviteiten opgezet om de deelnemers te verwelkomen. Na het syn-
droom van Down is Rett wereldwijd de meest voorkomende meervoudige beperking bij meisjes.

Rett gezinnen, onderzoekers, studenten, opvoedkundigen, therapeuten, verpleegkundigen en orthopedagogen 
konden gratis de wetenschappelijke conferentie bijwonen. Het programma zag er veelbelovend uit en stelde 
niet teleur. In het verleden was elk van ons reeds aanwezig op een of meerdere Rett congressen en daar viel 
steeds heel wat bij te leren. Dat was dit keer niet anders.

Alle uiteenzettingen werden ondersteund met slides in het Nederlands en in het Frans en een tolkenduo (een 
arts en een vertaler-tolk, moeder en dochter) stond in voor de vertalingen. Tijdens de uiteenzettingen was 
professionele opvang voorzien voor de aanwezige Rett meisjes door een team van MFC De Zonnebloem.

(Paul Heymans, Jan Osselaer, Anna Vermeulen)
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Lunchpakket voor 
alle Rett ouders, 
gesponsord door 
BRSV

Animatie voor 
de Rett meiden

De tolken



A Rett Toi Pour Courir
Lopen voor Rett, met 
wetenschappelijke conferentie
Menen, 27 mei 2022

Laurent Villard bracht een 
boeiend verhaal over Genetica & 
Mutaties. Ik werd terug gegooid 
in de tijd, naar de periode 
waarin ik aan de universiteit ge-

boeid de lessen volgde rond menselijke erfelijkheid. Er werd 
gegoocheld met termen zoals DNA, RNA, chromosomen, 
genotype, fenotype, mutaties, eiwitten en nucleotiden.

Laurent Villard beschikt over het talent om een moeilijke 
en complexe materie begrijpelijk en aanschouwelijk over te 
brengen. Hij wist zijn publiek te boeien en gebruikte hier-
voor regelmatig beeldmateriaal. Beelden zeggen immers 
meer dan woorden.

Het was geen verrassing dat er verteld werd dat het over 
een complexe materie ging. (Dit was overigens een zin die 
regelmatig terugkwam tijdens het congres.) We hoeven ons 
geen begoochelingen te maken: ook na vele jaren intensief 
onderzoek wordt er weliswaar vooruitgang geboekt, maar 
er is tijd (én geld) voor nodig en het blijft allemaal complex. 
De vergelijking van chromosomen met bollen wol maakte 
het allemaal iets aanschouwelijker. En de constatatie dat 
ons DNA bestaat uit 6 miljard (!) bouwstenen - die nucleo-
tiden genoemd worden – zal de meesten van de toehoor-
ders zeker verbaasd hebben.

Tijdens de celdeling maakt het DNA een kopie van zichzelf, 
celreplicatie genoemd. Hierbij maakte de spreker de verge-
lijking met een ritssluiting, die eerst helemaal opengeritst 
wordt om vervolgens elke zijde te kunnen kopiëren. Aan 
een snelheid van 200 000 nucleotiden/seconde duurt het 
meer dan zeven uur alvorens alles gekopieerd is. Dit proces 
verloopt nooit foutloos. Fouten in de kopieën worden 

mutaties of varianten genoemd. Varianten zijn veeleer 
neutraal, maar mutaties hebben soms een serieuze impact. 
Onderzoek wees uit dat er ongeveer 120 mutaties zijn per 
embryo. Terwijl de ene mutatie ervoor kan zorgen dat jouw 
haar niet blond maar zwart is, zorgt de MECP2 mutatie 
ervoor dat je te maken krijgt met het Rett syndroom …

Naast heel wat gekende mutaties zijn er ongeveer drie 
miljoen genetische varianten bekend. Over de jaren is er 
een grote evolutie gebeurd, nu is het ingrijpen op en het 
wijzigen van het DNA helemaal geen utopie meer. Jennifer 
Doudna en Emmanuelle Charpentier kregen in 2020 de 
Nobelprijs voor Scheikunde voor van het ontwikkelen van 
een methode om het genoom te veranderen. Ze ontwik-
kelden de zogenoemde CRISPR-Cas9 methode. Daarbij is 
een specifiek eiwit – Cas9 – in staat om het DNA te splits-
en. Deze ‘knip’ opent mogelijkheden om stukjes DNA in een 
genoom te wijzigen. De mensheid kan heel wat vruchten 
plukken van hun pionierswerk, maar ondanks de toekom-
stige mogelijkheden, roept de methode ook veel ethische 
dilemma’s op. Naast het feit dat er nog verder onderzoek 
dient te gebeuren om mogelijke risico’s in kaart te brengen, 
is de grootste zorg dat de techniek gebruikt zou worden 
op menselijke embryo’s alvorens voldoende aangetoond 
is dat dit veilig is. En eens de doos van Pandora geopend 
wordt … Er werd door de Verenigde Naties een moratorium 
ingesteld op experimenten met menselijke embryo’s, maar 
de discussies zijn daarmee niet ten einde. 

Chapeau aan de spreker om dit onderwerp op zo’n duide-
lijke manier te brengen. Het wetenschappelijk onderzoek 
staat niet stil … maar het blijft complex.

(Jan)

Dokter Laurent Villard – Centrum voor menselijke erfelijkheid, Marseille 
(Frankrijk)
Genetica en mutaties

Het syndroom van Rett is in de 
jaren 60 voor het eerst bespro-
ken en 40 jaar later in 1999 
is het foute gen gelokaliseerd. 
Het MECP2-gen is overvloedig 

aanwezig in het centrale zenuwstelsel. Het is een transcrip-
tiefactor die de progressie van een groot aantal genen 
reguleert. 

De afwezigheid van MECP2-gen is vooral schadelijk voor 
het centrale zenuwstelsel en leidt niet tot celdood, maar tot 
problemen met verbinding, communicatie en informatie-
uitwisseling tussen zenuwcellen. Er is een heel arsenaal aan 
neurologische aandoeningen gelinkt aan het MECP2-gen. 
De aanwezigheid van dit gen moet in balans zijn om het 
ziektebeeld positief te veranderen. 

In het onderzoek zijn er twee belangrijke stromingen, de 
ene gaat over de klinische therapieën die zich richten op 
de gevolgen van de ziekte, de andere richt zich op het aan-
pakken van de oorzaak van de ziekte en richt zich specifiek 
op het gen. Op dit moment onderzoeken 60 klinische stu-
dies elk een specifiek onderdeel van het Rett syndroom. Op 
muismodellen worden de problemen gesimuleerd die het 
syndroom veroorzaakt bij de mens. 

Apneu wordt waargenomen bij jonge Rett muizen. Deze 
ademstops nemen geleidelijk toe naarmate de muizen 
ouder worden. De evolutie van de apneu is gelinkt aan 
een progressief tekort aan noradrenaline. In een Italiaans 
onderzoek bij 80 Rett meisjes bleek een behandeling in 
staat het metabolisme van noradrenaline te stimuleren 
en de ademhalingsproblematiek en andere motorische 

JeanChristophe Roux – Onderzoeksdirecteur Inserm, lid van de medische 
en wetenschappelijke raad AFSTR, lid van de Scientific Advisory Board RSE
Overzicht van het klinisch onderzoek naar het Rett syndroom wereldwijd

63



klachten duide lijk te verbeteren. Deze studie is pas vorig 
jaar gepubliceerd. In de VS is onderzoek gaande met mitro-
chondriën (de batterijtjes of energiefabriekjes van de witte 
bloedcellen). Dit kan ook een potentiële behandeling voor 
Rett betekenen. Deze resultaten moeten nog gepubliceerd 
worden. Een studie in de VS met 30 patiënten over de 
invloed van ketamine (een stof die in de anesthesie wordt 
gebruikt), toont aan dat naast de ademhaling ook het cog-
nitieve aspect van het geheugen wordt verbeterd. Nog een 
andere piste die op dit moment in de VS wordt verkend, 
is het onderzoek van statines, die invloed hebben op het 
cholesterolniveau, want ook zenuwcellen hebben cholesterol 
nodig. Hier is het nog wachten op de resultaten.

Een belangrijke vraag bij neurologische aandoeningen is tot 
op welk moment de geneeskunde nog kan tussenkomen: 
moet dat op heel jonge leeftijd of kan er als de patiënten 
al symptomatisch zijn nog tussengekomen worden om de 
problemen te verbeteren. Bij heel zieke Rett muizen is het 
proces omkeerbaar gebleken door toediening van MECP2. 
Dus in een heel ver stadium van de ziekte bij de muis kan 
nog tussengekomen worden en komt men nog tot gene-
zing. Puur op hersenniveau – dus de zenuwcellen – kunnen 
de verbindingen volledig hersteld worden, ook al was de 
ziekte al in een heel ver stadium gevorderd. De moeilijkheid 
is hier de juiste dosis vinden zodat het MECP2-niveau in 
balans is. Zowel een teveel als een tekort aan MECP2 leidt 
tot neurologische aandoeningen. Een ander te overwinnen 
obstakel is kunnen penetreren in het centrale zenuwstelsel, 
want de hersenen worden zeer goed beschermd tegen 

virussen. Met deze therapie moet men de bloedhersen-
barrière kunnen doorbreken om een virus toe te dienen. 
Dit wordt een heel complexe uitdaging met drie potentiële 
problemen: de hersenen kunnen infecteren, we moeten 
de juiste cellen treffen en ten derde perfect de juiste 
dosis bepalen om de balans van het gen in evenwicht te 
krijgen. Daarnaast hebben de getroffen vrouwen zowel een 
normaal als een gemuteerd  X-chromosoom. De aantas-
ting van het MPEC2-gen is ad random op 50% van de 
cellen: de ene cel werkt normaal en de andere niet. Bij een 
toediening gaat er een teveel zijn op de helft van de cellen 
die normaal werken. 

Er zijn in verschillende delen van de wereld diverse onder-
zoeken bezig. Men bekijkt bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
in het ruggenmerg te injecteren en via daar mogelijks te 
transporteren naar het centraal zenuwstelsel. Daarnaast 
wordt op chemisch niveau gewerkt met RNA-editing.

Feit is dat er veel onderzoek gebeurt en dat er veel be-
weegt op dit ogenblik, maar met onvoldoende resultaten. Er 
is een massa onderzoek naar deze zeldzame ziekte, maar 
voorlopig is er nog geen werkzame behandeling. Het is 
belangrijk dat de neurofysiologie en de neurogenetica hand 
in hand gaan en samenwerken om methodes te vinden om 
het Rett syndroom te behandelen. Databanken zullen hierbij 
onmisbaar zijn en ook de patiëntenverenigingen zijn van 
groot belang.

(Paul)

Vanuit het Rett Expertisecen trum 
Maastricht (Nederland) gaf Gill 
Townend, samen met collega’s 
uit Zweden, Australië en de Ver-
enigde Staten, vorm en inhoud 

aan het project ‘Rett Syndrome Communication Guidelines’. 

In 2016 heeft de IRSF (International Rett Syndrome Foun-
dation) een budget vrijgemaakt voor dit project om de 
omgeving te helpen en te adviseren bij de communicatieve 
ondersteuning van mensen met het Rett syndroom. 

Het project omvatte een uitgebreid literatuuronderzoek en 
daarnaast het afnemen van vragenlijsten om de aanbevo-
len procedures in kaart te brengen voor de beoordeling, 
behandeling en lange termijnondersteuning van communi-
catie van mensen met het Rett syndroom. 

Het literatuuronderzoek omvatte in totaal 312 artikelen. De 
vragenlijsten werden ingevuld door 120 professionals en 
ook door 490 ouders en verzorgers uit 43 landen in 16 
talen. Nog eens 36 experts namen de vragenlijsten onder 
de loep. Zij stelden de stellingen en aanbevelingen op waar-

over overeenstemming werd bereikt en die vormen samen 
de ‘Rett Syndrome Communication Guidelines’.

Deze guidelines werden in 2020 gepubliceerd als Engels-
talig handboek. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan 
een Nederlandse vertaling. Het handboek is bedoeld voor 
verzorgenden, therapeuten, onderwijzers en families. 

De richtlijn geeft een startpunt voor een goede werk wijze 
om de communicatievaardigheden van mensen met het 
Rett syndroom verder te ontwikkelen. Het vormt een uit-
gangspunt voor onderzoek, behandeling en lange termijn-
ondersteuning. Vanuit dit gedetailleerde startpunt kan een 
persoonlijke werkwijze op maat worden opgezet. 

Via volgende link is de Engelse digi-
tale download gratis beschikbaar: 
https://rett.nl/nieuws/publicatie-
van-de-engelstalige-richtlijn-commu-
nicatie-rett-syndroom

(Paul)

Dokter Gill Townend – Rett Expertisecentrum Maastricht, Projectleider 
Communicatieteam Rett UK, Voorzitter Scientific Advisory Board RSE
Communicatierichtlijnen bij het Rettt syndroom
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Bij het COS komen ouders die 
bezorgd zijn over de ontwikkeling 
van hun kind. Ze vragen zich af 
wat er aan de hand is, ze vragen 
hulp aan het medisch team.

Wij kijken daarbij niet enkel naar 
louter het medische aspect, 
maar er wordt een bio-psycho-

sociaal model gevolgd. Dat omvat een multidisciplinaire 
opvolging van de patiënt als jong kind tot volwassene, 
waarbij het team in dialoog blijft met patïent en familie en 
streeft naar optimale participatie.

Binnen het Rett Referentiecentrum in het UZ Leuven is er 
een samenwerking tussen verschillende diensten in het 
ziekenhuis. Maar ook buiten het ziekenhuis kan overlegd 
worden met artsen en andere diensten in de periferie van 
de patïent.

De eerste dienst is het Centrum Menselijke Erfelijkheid 
waar professor Hilde Van Esch als kinderarts en geneticus 
zeer nauw betrokken is bij het Rett syndroom. Zij volgt de 
Rett raadpleging op en doet aan fundamenteel stamcel-
onderzoek. Ze staat in nauw contact met onderzoekscentra 
over de hele wereld. ‘Many people, many researchers (I’m 

just a small one!) are putting a lot of effort into finding a 
cure for these lovely children. I hope that no one stops 
believing and hoping. That’s important.’ Aldus professor Van 
Esch.

De tweede ziekenhuisdienst is het Centrum voor Ontwik-
kelingsstoornissen. Met een multidisciplinair team van 15 
personen bestudeert men de ontwikkeling van jonge en 
opgroeiende kinderen om zicht te krijgen op hun vaardig-
heden en om te beoordelen welke hulp hen verder kan 
helpen. 

Bij Rett meisjes wordt gekeken naar een breed scala van 
domeinen: sociale interactie, emotionele ontwikkeling, 
communicatie, visuele en auditieve vaardigheden, fysieke 
vaardigheden, gedrag en het ‘goed in haar vel’ voelen.  Ook 
bestaat de mogelijkheid om ‘outside the clinic’ te werken, 
om kinderen in hun eigen leefwereld (de zorginstelling, 
school of thuis) te observeren. Er wordt gericht gezocht 
naar een kwalitatieve omschrijving van wat kinderen wel en 
niet kunnen.  

De kerntaak is om samen met de ouders het hele zorgland-
schap te overlopen: therapie, opvang, school, thuisbege-
leiding, groeipakket, … Ook wordt naar de bredere context 
gekeken om de ouders te ondersteunen bij het omgaan 

Mieke Claes, orthopedagoog Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 
KULeuven (COS), medewerker Rett Referentiecentrum KULeuven
Informatie over het Rett Referentiecentrum Leuven

Hanneke Borst en 
Josianne Weeda 
hebben samen 

de RSGMS (Rett Syndrome Gross Motor Scale) vertaald 
naar het Nederlands. Deze lijst is oorspronkelijk opgesteld 
door de Australische Jenny Downs. Het is een duidelijke 
beschrijving en een objectief meetinstrument van de grove 
motoriek. Er wordt geen reactietijd gemeten en er zijn geen 
moeilijke houdingen nodig.

Er is behoefte aan een goed en eenvoudig meetinstrument 
voor de grove motoriek die ook voor langlopend onderzoek 
gebruikt kan worden, zodat men de grove motoriek kan 
vergelijken op verschillende leeftijden. De lijst bestaat uit 19 
items die betrouwbaar gemeten kunnen worden. Die items 
zijn op hun beurt onderverdeeld in subschalen, hiëarchisch 
ingedeeld van makkelijk naar moeilijker. 

Om de betrouwbaarheid te meten, zijn er twee betrouw-
baarheidsonderzoeken gedaan. De eerste is de interbeoor-
deelaarsbetrouwbaarheid: Als verschillende fysiotherapeu-
ten de RSGMS afnemen, komt daar hetzelfde antwoord uit? 

De tweede is de intrabeoordeelaarsbetrouwbaarheid waar-
bij één fysiotherapeut op twee verschillende momenten 
de test afneemt. Beide onderzoeken hadden een positief 
resultaat, dat betekent dat de RSGMS betrouwbaar is af 
te nemen in Nederland, zowel voor de fysiotherapeutische 
praktijk als voor onderzoek op lange termijn. 

De RSGMS-NL kan ook in Vlaanderen gebruikt worden. In 
de praktijk is deze lijst in te vullen door de fysiotherapeut. 
Alle Rett patiënten kunnen hieraan meedoen, er zijn geen 
instapeisen en er is geen leeftijdsgrens. Ook video’s thuis 
of spontane observaties gelden. Er zijn geen strak te volgen 
instructies en alle hulp en stimulans zoals liedjes zingen, 
filmpjes bekijken of eten geven is toegestaan. Op de lijst 
wordt de beste uitvoering ingevuld. Alle scores worden bij 
elkaar opgeteld, de maximale score is 58. 

Bedoeling is om de RSGMS-NL te verspreiden en te imple-
menteren en de resultaten te delen binnen het netwerk Rett 
Syndroom & Fysiotherapie.

(Paul)

Hanneke Borst, kinderfysiotherapeut Rett Expertisecentrum 
Maastricht en Josianne Weeda, fysiotherapeut, bewegings
wetenschapper en epidemioloog
Links op de foto: moderator dokter Eric Smeets
Vertaling van de Rett Syndrome Gross Motor Scale
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met levend verlies, hoe de impact van een kind met ontwik-
kelingsproblemen op het gezin op de best mogelijke manier 
georganiseerd kan worden.

De derde dienst is de Rett raadpleging binnen de CP 
conventie (Cerebrale Palsy). De Rett meisjes worden bin-
nen een grotere groep van andere kinderen administratief 
opgenomen binnen de conventie. Hier wordt het medische 
aspect bekeken en ook de opvolging die te maken heeft 
met orthopedie, motoriek, positionering, hulpmiddelen enz. 

Specifiek voor Rett is er een tweejaarlijkse opvolging voor 
kinderen en volwassenen, maar tussendoor is het CP team 
steeds bereikbaar voor de ouders. Het Rett protocol is 
opgesteld als een soort leidraad om niets over het hoofd te 

zien. Dit omvat een jaarlijkse bloedafname, een ECG, een 
ISS score, een specifieke Rett anamnese (dysautonomie, 
slaap, communicatie, gedrag), aandacht voor het welbevin-
den van patiënt en ouders, screening van sco liose, preven-
tie osteoporose met dieetadvies, enz. 

Ook de communicatiecoach van de Rett vereniging is 
aanwezig om de mogelijkheden van communicatie uit te 
leggen en op te volgen.

Andere diensten zoals kinderneurologie, kindergastro-
enterologie, bijzondere tandheelkunde, … worden betrokken 
naargelang de noden die er op een bepaald moment zijn.

(Paul)

Professor dokter Karen Spruyt 
voert ons vol passie met een 
sneltreinvaart door het veld van 
slapen en slaapproblemen. De 
tolken zijn al naar huis, maar 

dat kan haar niet deren. Ze houdt ons geboeid vast in het 
Nederlands en het Frans. We vatten haar lezing kort samen.

Wat is slaap?
De slaapcyclus bestaat uit twee delen: de NietREMslaap 
(NREM, onderverdeeld in N1, N2 en N3 die telkens een 
dieper niveau aanduiden) en de REMslaap. In de NREM 
bewegen de ogen traag, is er een verminderde spiertonus 
en verlopen hartslag en ademhaling traag en regelmatig. 
De REM wordt getypeerd door snelle oogbewegingen (REM 
= Rapid Eye Movement), de afwezigheid van spiertonus en 
een snelle en onregelmatige hartslag en ademhaling.

De ontwikkeling van de slaap verloopt parallel met de 
ontwikkeling van de hersenen. Het diepste niveau van 
NREM, de N3, begint aan 4 à 5 maanden, de REM aan 
7 maanden. Doorheen het leven slaapt een mens steeds 
minder per etmaal en wordt het aandeel van de REM 
steeds kleiner. Slaapproblemen bij kinderen worden vaak 
niet opgemerkt, maar slecht slapen heeft een negatieve 
invloed op de ontwikkeling. Slaap en ontwikkeling gaan 
hand in hand. Kinderen met een typische ontwikkeling 
ervaren in 20 à 30% van de gevallen slaapproblemen, bij 
30 à 40% is dat chronisch. Kinderen met een atypische 
ontwikkeling (bij voorbeeld Rett syndroom) ervaren in meer 
dan 85% van de gevallen slaapproblemen en bij 65% is 
dat chronisch.

Dokter Spruyt presenteert de resultaten van meta-analyses 
(samenvoegen van de resultaten van afzonderlijke onder-
zoeken) van research over slaapproblemen, de slaapstruc-
tuur, slaap en verstoorde ademhaling en dieronderzoek. 
Uit die meta-analyse blijkt dat Rett meisjes vooral proble-
men ondervinden met inslapen en doorslapen (meer dan 

50%). Ze worden vaak wakker ‘s nachts en zijn dan vaak 
slaperig overdag. Uit het hypnogram (grafische voorstel-
ling van een slaaponderzoek) blijkt dat bij Rett de REM 
perio des later in de nacht voorkomen en korter duren dan 
bij kinderen met een typische ontwikkeling. Ademhalings-
problemen kunnen variëren van licht snurken zonder wak-
ker worden tot verschillende vormen van apneu. 

Bepalende factoren voor slaapproblemen
De biologische klok speelt een rol, net als de homeo-
statische druk (verhouding tussen stoffen in de hersenen 
die druk uitoefenen om te slapen of wakker te blijven).
In de omgeving is licht belangrijk. Men slaapt beter in het 
donker. Daarnaast spelen temperatuur, slaapomgeving 
en de levensstijl of de gebeurtenissen van de dag een rol. 
Na een drukke dag zal de behoefte om te slapen groter 
zijn. Over het toedienen van melatonine zijn experten het 
oneens. Wel of niet toedienen? Wanneer? Hoeveelheid? 
Dokter Spruyt raadt aan om dit nooit zonder medische 
begeleiding te doen. In ieder geval helpt melatonine alleen 
om het inslapen te faciliteren. Het heeft geen invloed op al 
dan niet wakker worden in de loop van de nacht.

Conclusie
De duidelijkste resultaten zijn dat Rett patiënten gedurende 
de nacht minder REM ontwikkelen en meer N3. Dat laatste 
wordt gerelateerd aan epilepsie. Ze slapen moeilijker in en 
worden vaker wakker tijdens de slaapperiode. Hoe erg de 
problemen zijn, hangt samen met de motoriek, meer be-
paald met de handfunctie. De patiënten met de ern stigste 
handdysfunctie hebben de meest verstoorde slaap. Er is 
nog weinig info over wat precies de invloed van de REM is, 
er zijn links met motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Pas in 2010 werd ‘een verstoord slaappatroon’ opgenomen 
bij de criteria van het Rett syndroom, hoewel het een veel 
voorkomend en chronisch probleem is. 

(Anna)

Professor dokter Karen Spruyt – Ontwikkelingsneuropsychologie en 
slaaponderzoek, Université de Paris, NeuroDiderot Inserm
Rett en slaap, een metaanalyse
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Voeding is een belangrijke bepalende factor voor de ge-
zondheid en voor de levenskwaliteit van een Rett meid en 
van haar gezin.

Rett meiden zijn kwetsbaar voor voedingsproblemen. 
Enerzijds zijn het moeilijke eters, anderzijds hebben ze een 
verhoogde energiebehoefte door onder andere spasticiteit, 
de vele stereotype bewegingen, postoperatieve situaties, 
infecties, epilepsie en ademhalingsstoornissen.

Oorzaken van de voedingsproblemen
 • Afhankelijk van anderen om zich te voeden;
 • mond- en gebitsproblemen;
 • kauwspierstijfheid;
 • slikstoornissen;
 • stoornissen in de orale gevoeligheid;
 • lange maaltijden.

ONDERVOEDING

Ondervoeding komt voor bij 21% van de Rett kinderen en 
bij 45% van de volwassenen, in totaal bij 29% van de Rett 
personen. Dat 88% van de Rett gezinnen denkt dat hun 
dochter zich goed voedt, betekent dat dit probleem vaak 
onderschat en niet onderkend wordt. Het is belangrijk om 
de voedingsstatus in de gaten te houden. Een maandelijkse 
gewichtscontrole is nodig, en bij kinderen een jaarlijkse 
lengtecontrole. 

Indicaties bij kinderen
De indicaties van ondervoeding bij kinderen zijn een stagna-
tie of vermindering van het gewicht en/of een vertraging 
van de groei. Het is daarbij belangrijk om de gegevens van 
het kind te vergelijken met zijn eigen vroegere status, niet 
zozeer met de algemene gewichts- en lengtecurves van zijn 
leeftijdscategorie. Bij kinderen is het BMI geen goed indica-
tor. Als gewicht en lengte allebei te laag zijn, dan blijft het 
BMI (dat een verhouding is van beide waarden) normaal. 
(BMI = kilogram / lengte²)

Indicaties bij volwassenen
Bij volwassenen is het BMI wel een van de indicatoren van 
ondervoeding, want de lengte van een volwassene blijft 
constant. Een BMI van minder dan 18, gewichtsverlies van 
5% in een maand of 10% in zes maanden, een armomtrek 
van minder dan 25 cm of een vermindering van de arm-
omtrek met meer dan 2 cm zijn belangrijke tekenen van 
ondervoeding.

Aandachtspunten
 • Vitamine D en calcium, vanwege het verhoogde risico 

op osteoporose. Bij 1 op 2 Rett meiden is er een tekort. 
Voorzie minimum drie zuivelproducten per dag.

 • Er is vaak een tekort aan vitamine C, dat is onder 
andere een bijwerking van anti-epileptica. Voorzie 
voldoende fruit en rauwe groenten.

In geval van ondervoeding moet je eerst en vooral de voe-
ding verrijken. Daarna ga je op zoek naar de oorzaak en 
pak je die aan. 

Voeding verrijken
 • Geef prioriteit aan meer proteïnen en calorieën boven 

een evenwichtige voeding.
 • Concentreer de rijke voeding: zoveel mogelijk in één 

hap.
 • Let op de smaak: wat je Rett meid niet lekker vindt, zal 

ze niet eten.
 • Vermijd lange periodes tussen voedingen.
 • Geef extra dranken met voedingswaarde (melk, fruitsap, 

smoothies, soep) tussen de vaste maaltijden.

Hoe doe je dat concreet?
 • Gebruik volle melk, geconcentreerde melk of voeg 

poedermelk toe. Indien melk geen favoriet is, vervang 
die dan door kaas of andere zuivelproducten. 

 • Gebruik voldoende boter, room en olie.
 • Geef voldoende zetmeelhoudende producten bij iedere 

maaltijd (brood, aardappelen, pasta, rijst, ...)
 • Verrijk soep met poedermelk, smeerkaas, ei, vlees of vis.
 • Wees niet zuinig met koekjes.

Voedingssupplementen
 • Proteïnepoeder en maltodextrinepoeder kan je toevoe-

gen aan de maaltijden.
 • Pudding, vloeibare supplementen, soepen en fruitsap-

pen met extra proteïne geef je tussendoor, liefst ‘s 
avonds om de eetlust tijdens de dag niet te bederven 
en om de nachtelijke vastentijd te verkorten.

MOGELIJK OORZAKEN

KAUW EN SLIKPROBLEMEN
 • Pas de voeding aan aan de kauwmogelijkheden van het 

meisje.
 • Vermijd dat het voedsel in de luchtwegen terechtkomt 

door die te blokkeren.

Irène Benigni – Diëtiste en voorzitter van het paramedisch team van 
AFSR, jarenlange ervaring in diverse instellingen voor personen met een 
meervoudige beperking in NoordFrankrijk
Rett en voeding

We besteden uitgebreid aandacht aan deze lezing omdat die zeer toegan
kelijk en praktisch bruikbaar is voor Rett gezinnen
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 • Tekenen van slikstoornissen zijn hoesten tijdens eten of 
drinken en longinfecties. Deze symptomen kunnen ook 
een teken zijn van gastro-oesofagale reflux (GOR).

Hoe maak je het slikken veiliger?
 • Zorg voor een rustige omgeving, zodat de persoon die 

eet zich kan concentreren op de maaltijd.
 • Zet de Rett meid in een positie die het slikken be-

vordert (zie afbeelding). 
 • Ga op dezelfde hoogte zitten bij het voeden, bij 

voorkeur oog in oog. Bied de lepel van beneden aan. 
Dit helpt bij het sluiten van de mond. Bied het eten aan 
boven de tong, dit faciliteert de voorstuwing van het 
voedsel. Geef af en toe een lege lepel om een tweede 
slikbeurt mogelijk te maken.

Hoe vermijd je dat drinken in de luchtwegen 
terechtkomt?
Gebruik geen gewone glazen, noch tuitbekers. Kies voor 
een beker met neusuitsparing.

SENSORISCH DYSORALITEITSSYNDROOM
De helft van de Rett meiden lijdt aan het sensorische 
dysoraliteitssyndroom. Dat betekent dat smaak-, geur- en 
tastgevoel in het orale gebied sterke reacties uitlokken. 

Hoe merk je dat?
 • Chronisch gebrek aan eetlust of onregelmatige eetlust.
 • Het voedsel blijft in de mond.
 • Zeer selectief zijn (smaak, temperatuur, textuur van het 

voedsel).
 • Weinig of niet kauwen, ook als kauwen mogelijk is: 

weigert het voedsel of slikt het ongekauwd door.
 • Geen plezier aan of zelfs een afkeer van eten.
 • Kokhalzen bij het eten of bij het poetsen van de tanden.

Wat doen?
Probeer het voedsel geleidelijk aan aan te passen: smaak, 
textuur, temperatuur. Bied voedsel aan in verschillende 
vormen. Forceer nooit iemand om te eten. Zoek naar de 
oorzaak en probeer die aan te pakken.

Door de zintuiglijke stoornissen en de kauwmoeilijkheden 
verlengt de duur van de maaltijden aanzienlijk.

GASTROOESOFAGALE REFLUX (GOR)
GOR is een van de risicofactoren van ondervoeding, en 
ondervoeding verergert GOR. Als het voeden beter gaat, 
verbetert ook de GOR. De spieren rond de maagklep 
worden versterkt door hervoeding.

Hoofdsymptomen
Oprispingen, overgeven, boeren, misselijkheid, hik, voedsel-
resten op het hoofdkussen.

Andere mogelijke symptomen
 • Hoesten tijdens en na de maaltijden;
 • verstopping van de verbinding tussen luchtwegen en 

spijsvertering;
 • KNO- en longinfecties;
 • astma;
 • weigeren van voedsel;
 • slaapstoornissen;
 • speekselvloed;
 • bloedarmoede;
 • tanderosie;
 • irritaties in de mondholte;
 • pijn (kan tot uiting komen door schreeuwen, huilen, 

tandenknarsen, gedragsstoornissen, meer epilepsie, 
hogere spasticiteit).

Let wel: één symptoom betekent nog geen GOR, er is 
steeds een combinatie van symtomen.

Oplossingen
 • Medisch: protonpompremmer + maagzuurremmers.
 • Houding: post-praniale houdingsmaatregelen en 

behandeling van misvormingen van de wervelkolom.
 • Dieet: het ledigen van de maag bevorderen, de tijd 

tussen de maaltijden verlengen, de textuur van de 
voe ding aanpassen aan de kauwmogelijkheden, zeer 
vettige maaltijden vermijden.

 • Chirurgie.
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CONSTIPATIE
Constipatie komt zeer veel voor bij Rett meiden. Onderzoek 
wijst op meer dan 90%.

Hoe komt dat?
 • Weinig beweging;
 • hydratatie- en voedingsproblemen;
 • behandelingen van epilepsie of spasticiteit;
 • onvoldoende kauwen.

Gevolgen
Pijn en last van de spijsvertering, wat kan leiden tot verlies 
van eetlust en verlies van gewicht.

Wat doen?
 • Mobiliseren, rechtop zitten.
 • Hydratatie: plat water heeft weinig smaak, verhoog de 

zintuiglijke prikkels door smaak of textuur aan de drank 
toe te voegen, of de temperatuur te veranderen.

 • Las doorheen de dag vaste drankmomenten in.
 • Aanpassen van de textuur van de voeding.
 • Verhoging van de vezelinname.
 • Buikmassages.
 • Dagelijkse laxeerbehandelingen (niet af en toe). 

ALGEMENE CONCLUSIE
Alle factoren voor ondervoeding zijn met elkaar verbonden. 
Het is belangrijk om interdisciplinair samen te werken: 
logopedist, gastro-enteroloog, diëtist. Het is belangrijk dat 
de therapeuten ook steeds samenwerken met de familie, 
de leefomgeving van de patiënt. 

De voeding goed monitoren en de problemen tijdig aan-
pak ken is essentieel. Het vermindert de spijsverterings-
problemen en bevordert de gezondheid.

WANNEER  SONDEVOEDING OVERWEGEN?
 • Bij slikstoornissen in combinatie met longproblemen;
 • bij extreem vertraagde groei;
 • bij extreem lange maaltijden (meer dan drie uur/dag).

Mogelijke voordelen
 • Minder longinfecties;
 • minder vermoeiende maaltijden;
 • betere voedingsstatus;
 • minder bezorgdheid;
 • betere levens kwaliteit.

(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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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.

Giften aan de BRSV zijn fiscaal aftrekbaar volgens 
de standaardpercentages die door de overheid 
zijn opgelegd: het belastingvoordeel voor giften 
vanaf €40 (op jaarbasis) bedraagt 45% van het 
geschonken bedrag. 

Dit betekent dat wanneer je ons €40 schenkt, het je 
uiteindelijk maar €22 kost.
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Lijst der gulle gevers 
(01 12 2021 tot 01 06 2022)
ACHTEN ROGER, GENK
BARTHOLOMEEUSEN-VANSTALLE, BRECHT
BOONE GEERT, TORHOUT
BORENCE-VROMMAN, BEERNEM
BRANTS SIMONE, OUD-HEVERLEE
CLINCKSPOOR-VAN DE VIJVER, LOKEREN
COSTERMANS-FERNY, BRASSCHAAT
CRIEL GODELIEVE, GENTBRUGGE
DE BAERDEMAEKER-VERHASSELT, ROTSELAAR
DE BLOCK GEORGETTE, LEOPOLDSBURG
DE BRANDT CHRISTIANE, AALST
DE COSTER ROSANNE, MERCHTEM
DE MEYER-DE BOEVER, EKSAARDE
DE MUYNCK ANNE, STERREBEEK
DE MUYNCK-DUPONT, KOERSEL
DE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, OOSTKAMP
DE MUYNCK JOS, DE HAAN
DE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVE
DE MUYNCK-LARMUSEAU, SCHILDE
DE RYCK ANNE-MARIE, ANTWERPEN
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DE VOLDER ROSWITHA, SINT-KATHERINA-LOMBEEK
DE WIT MONIQUE, MEERHOUT
DE WIT-STOOPS, MOL
DEELSTRA-JANSSENS, MORTSEL
DEFEVER MARC, SCHOTEN
DEVISCH CECILE, BRUGGE
DONCKERS HERBERT, WILSELE
DUPONT KAREL, BEVEREN-WAAS
FRANKEN MARC, TURNHOUT
FRANSEN-DE WIT, SCHILDE
GEELEN ANNA, GENK
GELDOF AIME, ZWIJNDRECHT
GELDOF-COSTERMANS, BRASSCHAAT
GUERTI-CHAMALI, BERCHEM
HEIRWEGH JAN, ZELE
HOORNAERT-VANDENBROELE, WERVIK
HURKMANS ALDA, KAULILLE
HUYBRECHTS MICHEL, VOSSELAAR
JACOBS JAN, WAARSCHOOT
JANSSENS FRANCOISE, WILRIJK
LE PAGE REINILDIS, ANTWERPEN
LEGEIN-GORISSEN, ZONHOVEN
LOMMELEN-VAN GOMPEL, MOL
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAES CHRISTIANE, HERBEUMONT

MAES KOEN, ASSE
MAHIEU-BOIY, BRASSCHAAT
MEGANCK-ROOSSENS, BEERSEL
MINNE-SCHOORS, MORTSEL
NOPPEN-VAN DEN DUNGEN, ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
NOUWEN ANNIE, HOUTHALEN-HELCHTEREN
OOMS TINNE, SINT-LENAARTS
PANNIER JEAN, GENT
REYNAERT HENDRIKJE, SINT-KATHERINA-LOMBEEK
ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI
SAINT GHISLAIN-BOSMANS, ANTWERPEN
SCHOENMAKERS-VAN PEBORGH, KESSEL
SCHUTYSER, BOOM
SELS-VAN DEN BRANDE, ZANDHOVEN
SERCU MARIJKE, GENTBRUGGE
SIMAL DIDIER, EREMBODEGEM
SOLY FLORA, HOBOKEN
STEELANDT-SEBREGHTS, ZOERSEL
STEVENS GODELIEVE, BRUGGE
STRUYS-RICAUD, TIENEN
VAN DEN KEYBUS-VAN LANDEGHEM, KRUIBEKE
VAN DER MAAT LINDA, ANTWEPREN
VAN DEYNSE DANIEL, MALDEGEM
VAN DEYNSE DAVID, WONDELGEM
VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE
VAN GOOL PIETER, RANST
VAN LANDEGHEM ANN, KRUIBEKE
VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL
VAN MIEGHEM VERA, DEURNE
VAN MIERLO ANNEMIE, SOERENDONK
VAN MIERLO-VAESEN, HAMONT-ACHEL
VAN OVERBERGH-DE TAEYE, WEMMEL
VAN REEMPTS-DE BOECK, HEVER-SCHIPLAKEN
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VAN ZWAM-STAELENS, ZEEBRUGGE
VANDENBROELE-VANDENAMEELE, WERVIK
VANDENBROELE MIA, IEPER
VERBRUGGEN MANDA, LEEFDAAL
VERCAMMEN-COREMANS, BERLAAR
VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER
VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL
VERGUTS LUC, GEEL
VROMMAN-VERMEERSCH, LENDELEDE
WEEMAES-DE BLOCK, MEERDONK
WEYTJENS-LANGENS, AS
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Ook wie liever 
anoniem blijft, 
krijgt bij een gift 
vanaf 40 euro 
een fiscaal attest 
toegestuurd

Bank van Breda, Antwerpen

Belfius Bank, Brussel

De Ridder Karen, Dendermonde

Verzekeringen CM, Brussel

Team Kattoem, Kattem

Vaesen Bernadette, HamontAchel

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 31 decem-
ber 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)

75



Rett Gazet 59
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw

Lil 26, 2450 Meerhout
RPR Turnhout 0 435 817 931

brsv@rettsyndrome.be
https://www.rettsyndrome.be

IBAN BE02 0682 0608 7540
BIC GKCCBEBB

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar


