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Colofon

Sedert de pandemie en door de huidige toestand in 
de wereld zijn onze inkomsten sterk verminderd. We 
zijn blij met elke gift die helpt om onze werking verder 
zetten:  BE02 0682 0608 7540
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RETT agenda

First things first
4 februari 2023
De gastronomische winterwandeling voor Rett ouders is gepland op zaterdagavond  
4 februari 2023. We gaan voor een tweede bezoek aan Gent. Daar kwamen we 12 
jaar geleden samen, in 2011, voor onze eerste winterwandeling. Alle ouders krijgen een 
uitnodiging met de post.

Voorjaar 2023
Online bijeenkomst van de netwerkgroep ‘Logopedie & Rett Vlaanderen’. Alle 
logopedisten die werken met een Rett meid zijn van harte welkom. In de groep worden 
ervaringen en expertise gedeeld. Collega’s helpen elkaar. Zie ook pagina 26. Wil je 
graag deelnemen of meer informatie? Mail naar rettlogo@gmail.com

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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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 mijmeringen
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Cindy’s



Het is soms zoeken naar dingen waar Jana intens van geniet. Vroeger kon ze echt genieten 
van eten. Maar na een eetstrijd van drie jaar is dat volledig weggevallen. Ze krijgt nu sonde-
voeding. Jana kan nog steeds via haar mond eten en proeven, maar echt genieten van haar 
eten is er niet meer bij. Jammer, want vroeger was het een genot voor ons om haar te zien 
genieten van lekker eten.

Ze kan genieten van een lekker warm bad. Zondagvoormiddag hebben we de tijd om daar 
uitgebreid samen van te genieten. De andere gezinsleden zijn dan allemaal druk bezig met 
hun hobby, dus hebben Jana en ik op zondagvoormiddag het huis en de badkamer (zeldzaam 
met vijf vrouwen in huis) helemaal voor onszelf. Ik vul het bad met warm water en leg Jana er 
languit in. Enkel haar snoetje komt nog boven. Jana is dan helemaal zen, volledig ontspannen. 
Haar handjes liggen rustig en stil. Geen gefriemel of getokkel, geen handjes in de mond, 
alleen rust. Hoewel ze op dat moment net uit bed komt, valt ze soms rustig weer in slaap, 
zo ontspannen is ze. Mijn enige taak is ervoor zorgen dat het water warm genoeg blijft en 
genieten van haar genieten. En dat kan ze lang volhouden. Daarna nemen we de tijd om haar 
te wassen en om alle dingen te doen die vrouwen in de badkamer doen: ervoor zorgen dat 
Jana er piekfijn uitziet, lekker ruikt en haar haar er goed bij ligt. Een ritueel dat we allebei heel 
leuk vinden.

Genieten van haar zussen, van ons gezin, van vrienden en familieleden die op bezoek komen 
of die wij gaan bezoeken kan ze ook. Ze vindt het fijn om haar knuffeltje bij de grootouders op 
te eisen. Ze houdt ervan om in het veldrijdseizoen op zondagmiddag gezellig samen met papa 
in de zetel mee te supporteren. 

Ze eet zelf niet vaak meer mee, maar samen aan tafel zitten, babbelen en eten vindt ze 
prettig. Samen spelletjes spelen of samen naar een film kijken houdt ze ook van. Samen 
dingen doen vindt ze gewoon fijn.

Muziek blijft zeker haar ding. Gelukkig voor ons is haar muzieksmaak ondertussen wat 
uitgebreid. Net iets leuker om tien uur in de auto te zitten (als we op vakantie gaan) met niet 
alleen studio100, maar gewoon een gezinsplaylist met voor elk wat wils. Vroeger helemaal 
ondenkbaar, nu kan het gewoon. Ze luistert nog steeds graag naar studio100, maar Camille of 
andere populaire hits hebben nu wel haar voorkeur.

Communiceren en haar oogbesturingscomputer blijven favoriet. Om te praten, maar ook 
om te spelen, te luisteren, te kijken. Het mooiste voordeel van de mogelijkheid om te 
communiceren voor Jana vind ik dat er zo wat onbekende kantjes van haar persoonlijkheid 
naar boven komen. Jana blijkt een ongelooflijke plaaggeest te zijn. Ze geniet ervan anderen 
in de maling te nemen, een beetje te jennen. Ze vindt het zalig om op een pagina zowat alle 
woorden of zinnen te benoemen, behalve dat wat je gevraagd hebt. Ze geniet dan van je 
reactie. Kijkt je met pretoogjes aan. Weet eigenlijk heel goed wat je wil, maar zegt het niet. 
Ze vindt het heerlijk als ik niet direct een woord vind tussen haar pagina’s. Zelf gaat ze dan 
klik klik klik naar de juiste pagina en het juiste picto om toch maar even te demonstreren hoe 
makkelijk het is. 

Jana heeft een muziekpagina, met allerlei liedjes: studio100, maar ook recentere hits. Een van 
haar zussen merkte dat Ed Sheeran er ook tussen stond. Ze vroeg aan Jana om die eens op 
te zetten in plaats van Piet Piraat. En dat deed Jana. Het hele volgende kwartier. Opnieuw 
en opnieuw en opnieuw. Soms zelfs de eerste vijf seconden van het liedje en weer opnieuw 
en opnieuw. Zus was na een tijdje vertwijfeld, en Jana maar lachen. Pretoogjes, glunderen, 
genieten. Zalig om haar zo te zien. 

De lijst van dingen waar Jana echt van kan genieten is niet lang. Maar als ze geniet is het wel 
intens. Als ze van iets geniet, deelt ze dat ook graag. Als zij geniet, geniet iedereen mee.

Voor iedereen fijne feestdagen. Geniet van alle momenten samen. Geniet van de kleine 
dingen. Geniet van de grote dingen.
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Professor Huda Zoghbi wordt
doctor honoris causa
aan de KU Leuven

De Rett buddy

RETT wetenschap

RETT familie

Begin februari 2023 ontvangt professor Huda Zoghbi een eredoctoraat aan de KU Leuven. 
Professor Hilde Van Esch is een van de promotoren. 

Huda Y. Zoghbi (°1954) is hoogleraar pediatrie, moleculaire en menselijke genetica, 
neuro wetenschappen en neurologie aan het Baylor College of Medicine in Houston, en 
investigator aan het Howard Hughes Medical Institute. Ze heeft baanbrekend onderzoek 
gedaan naar zeldzame hersen aandoeningen zoals het Rett syndroom en het MECP2-
duplicatiesyndroom, dat laatste in samenwerking met de KU Leuven. Ook aan het 
onderzoek naar vaker voorkomende aandoeningen zoals autismespectrumstoornis, 
parkinson en alzheimer heeft Zoghbi belangrijke bijdragen geleverd. 

Haar werk biedt niet alleen hoop aan patiënten, maar ook aan de neurowetenschappen: de tijd dat hersen-
aandoeningen alleen symptomatisch behandeld konden worden, lijkt voorbij. Als direc teur van het Jan and Dan 
Duncan Neurological Research Institute aan het Texas Children’s Hospital inspireert Huda Zoghbi nieuwe generaties 
onderzoekers om innovatieve therapieën te ontwikkelen. 

Ze heeft tal van onderscheidingen gekregen voor haar onderzoek, waaronder de Kavli Prize in Neuroscience, de 
Brain Prize en de Breakthrough Prize.

Op 1 februari geeft professor Zoghbi een lezing aan de KU Leuven. Toegang is gratis, inschrijven noodzakelijk.

Een NIEUWE service voor NIEUWE gezinnen
Nieuwe ouders krijgen nu, indien ze dat willen, een huisbezoek van twee mensen van het bestuur. Die bieden een 
luisterend oor, vangen de eerste emoties op en proberen de dringendste vragen te beantwoorden. 

We denken echter dat het nog beter kan. Nieuwe Rett gezinnen zitten met een massa vragen en onzekerheden. Dan is 
het fijn als er iemand ‘stand-by’ is die precies weet wat je doormaakt. Waar je tegenaan loopt. De Rett buddy staat voor 
je klaar als je even wil ventileren, een vraag stellen of je verdriet delen. Dit kan heel laagdrempelig door middel van een 
telefoontje, berichtje of mailtje. Omdat een eerste bijeenkomst vaak een grote stap is in de Rett wereld, kunnen nieuwe 
gezinnen via de Rett buddy toch al kennismaken met een lotgenoot en daar wat steun van krijgen. 

We blijven ieders privacy respecteren en geven geen (e-mail)adressen of andere gegevens door zonder toestemming. 
Wanneer een nieuw gezin zich aanmeldt, nemen we zelf contact op met Rett gezinnen in de buurt. Die beslissen dan of ze 
al dan niet een Rett buddy willen zijn. Weet je nu al zeker dat je graag een Rett buddy wil zijn? Laat het ons weten!

(Het bestuur)
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Testament voor RETT
Aanpassingen aan de wetgeving
Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen
De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 
het duolegaat af. Heeft u in uw testament een duolegaat 
opgenomen, dan doet u er goed aan om dat testament 
opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplos-
singen te zoeken. De afschaffing van het duolegaat is immers 
ook van toepassing voor testamenten die vóór 1 juli 2021 
werden opgesteld. Raadpleeg uw notaris.

Een element waarmee u rekening moet houden, is dat de 
afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat enkel 
geldt in het Vlaams Gewest. In de twee andere gewesten 
(het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals) is de techniek nog 
steeds mogelijk. Het is dus van belang te weten onder welke 
regeling u valt. Dat is niet afhankelijk van de plaats waar uw 
testament werd opgemaakt of waar u toen woonde. Het wordt 
bepaald aan de hand van uw woonplaats. De bevoegdheid ligt 
bij het Gewest waar de overledene in de laatste vijf jaar vóór 
zijn overlijden het langste zijn/haar woonplaats heeft gehad.

Vrijstelling van schenkbelasting
Ter compensatie van de afschaffing van het duolegaat in 
Vlaanderen, werd een vrijstelling van schenkbelasting én 
erfbelasting in het Vlaams Gewest ingevoerd voor res pec-
tievelijk schenkingen en legaten aan goede doelen. De 
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw is er daar een van. 
Een legaat kan u enkel organiseren via uw testament.

Soorten testamenten
Het authentieke testament is een testament dat door de 
erflater aan zijn notaris wordt gedicteerd in aanwezigheid van 
twee getuigen of van een andere notaris. Het is restrictiever, 
maar biedt de meeste veiligheid.

Het eigenhandig testament is het testament dat volledig en 
uitsluitend geschreven, gedateerd en ondertekend is door de 
erflater. Het is goedkoper en flexibeler, maar het is gevaarlijk 
als de persoon niet over de vereiste kennis beschikt en het kan 
verloren gaan tenzij het, middels tussenkomst van de notaris, 
wordt geregistreerd. 

LET OP! Op het internet cirucleren modellen in Word voor 
het opstellen van een eigenhandig testament. Wees hiermee 
uiterst voorzichtig! Het is raadzaam om een notaris te raad-
plegen om u bij te staan bij de correctie redactie van een 
testament.

Testamentaire bepalingen
Er zijn drie soorten testamentaire bepalingen die naast elkaar 
kunnen bestaan binnen hetzelfde testament. Er zijn dus diverse 
mogelijkheden om personen en verenigingen te begunstigen. 

Het algemeen legaat
Hierbij wordt aan een of meer personen (of verenigingen) de 
algemeenheid van de beschikbare goederen nagelaten. Aan 
een algemeen legataris kan de opdracht worden gegeven 
legaten ten algemenen titel en/of bijzondere legaten uit te 
keren. De algemeen legataris moet, indien er reservataire 
erfgenamen tot de nalatenschap komen, de afgifte van het 
legaat vragen aan deze erfgenamen en is (mee) gehouden tot 
betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap. 
Indien er meerdere algemene legatarissen werden aangeduid 
en één van hen niet tot de nalatenschap komt, dan zal zijn 
deel mee aan de overige algemene legatarissen toekomen 
(aanwas) en niet aan zijn erfgenamen. 

Het legaat onder algemene titel
Hierbij wordt een deel van de goederen waarover de erflater 
mag beschikken overgedragen aan een of meer personen 
(of verenigingen). Dat kan bijvoorbeeld de helft of een derde 
zijn van het beschikbare deel, maar ook bijvoorbeeld alle 
onroerende goederen of alle roerende goederen of een deel 
van deze goederen. De legataris onder algemene titel moet 
eveneens afgifte van zijn legaat vragen (wettelijk is bepaald 
aan wie in welk geval afgifte gevraagd moet worden) en is 
eveneens (mee) gehouden tot betaling van de schulden en 
de lasten van de nalatenschap. Indien één van de aangeduide 
legatarissen onder algemene titel niet tot de nalatenschap 
komt, komt zijn deel, in tegenstelling tot bij het algemeen 
legaat, niet mee toe aan de andere aangeduide legatarissen 
onder algemene titel, maar wel aan zijn erfgenamen. 

Het bijzonder legaat
Hierbij worden een of meerdere specifiek aangeduide 
goederen nagelaten aan een persoon of een vereniging. Ook 
de bijzondere legataris moet afgifte van zijn legaat vragen. 
Afhankelijk van de situatie, moet de afgifte aan een andere 
categorie van personen gevraagd worden. ‘De legataris onder 
bijzondere titel is niet gehouden tot betaling van de schulden 
en lasten van de nalatenschap, maar hij moet, in voorkomend 
geval, de inkorting van zijn legaat ondergaan, evenals de 
hypothecaire vordering op het gelegateerde onroerend goed.’

Consulteer steeds een notaris! Die zal u graag bijstaan en 
zal erover waken dat er – formeel en inhoudelijk – correct 
gelegateerd wordt.

(P.V. & M.V.)

RETT recht
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Wij komen hiervoor in aanmerking!
Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw 
Lil 26, 2450 Meerhout
RPR Turnhout 0 435 817 931



Fiscale voordelen
Voor personen met een beperking
Vermindering van de personenbelasting
De belastingplichtige waarvan het gezin op 1 januari van 
het aanslagjaar een of meer personen met een  beperking 
telt, kan genieten van een bijkomende vrijstelling van be-
lasting op een deel van zijn belastbaar inkomen:

 • voor volwassen personen wordt 1690 euro per persoon 
met een beperking vrijgesteld;

 • elk kind ten laste dat gehandicapt is, telt voor twee 
kinderen ten laste;

 • voor een ouder, broer of zus ten laste van ten minste 
65 jaar, geldt een vrijstelling van 5060 euro.

De bijkomende vrijstelling komt bovenop de normale vrij-
stelling van 9.270 euro.

Vermindering van de onroerende voorheffing
Gezinnen met minstens twee kinderen hebben recht op 
vermindering van de onroerende voorheffing omwille van 
kinderlast. Kinderen met een beperking tellen mee voor 
twee kinderen. Volwassenen met een beperking die onder 
hetzelfde dak wonen tellen ook mee als twee kinderen. 

De vermindering wordt automatisch verrekend en moet 
dus niet aangevraagd worden, behalve door huurders. De 
vermindering wordt dan toegekend aan de eigenaar, die 
het bedrag moet verrekenen met de huurprijs.

Vrijstelling van erfbelasting
Successierechten heten nu erfbelasting en die wordt sinds 
2015 verwerkt op Vlaams niveau.

Voor personen met een beperking wordt een voetvrijstelling 
(dat wil zeggen te beginnen bij de laagste belastingschijf)
voorzien bij de aanrekening van de erfbelasting. Hoe jonger 
de persoon met een beperking, hoe groter de vrijstelling.

Vermindering van het belastbaar inkomen 
voor kinderopvang
De kosten voor opvang van kinderen met een zware 
beperking blijven aftrekbaar tot 18 jaar, zoals die voor jonge 
kinderen.

Meer informatie
Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Hoofdzetel: Koning Albert II laan 35 bus 62, 1210 Sint-
Joost-ten-Node
Bijzetel: Vaartstraat 16, 9300 Aalst
belastingen.vlaanderen.be

Vlaamse infolijn 1700 (gratis nummer) 
Vlaamse belastinglijn 078 15 30 15
Gemeente Sociale dienst (inlichtingen + bijstand)

(Bron: Sociale Landkaart – editie 2022)

Heb je een opmerking over 
een van de artikelen? Wil 
je reageren op een van 
de onderwerpen?  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 e‑mailadres? 
Laat het ons weten!

1 adres:
brsv@rettsyndrome.be
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dossier

Osteoporose
Rett is een zeldzame ziekte, die nog steeds door veel artsen niet 
herkend wordt. Getuige onder andere onze Rett meid in de kijker 
op pagina 42. 

Het Rett syndroom behelst een aantal risicofactoren die tot 
osteoporose kunnen leiden. Dat is in de medische wereld nog 
minder bekend. Osteoporose vertoont geen symptomen, behalve 
botbreuken. En die komen veel vaker voor bij Rett meisjes en 
vrouwen dan bij meisjes en vrouwen van dezelfde leeftijd bij de 
algemene bevolking.

Uit het korte rondvraagje bij onze ouders, blijkt dat meer dan 
de helft van de Rett meiden botbreuken heeft gehad. Uit deze 
rondvraag blijkt ook dat slechts een fractie van hen verder 
onderzocht is op osteoporose. En dat is een spijtige zaak. Want 
osteoporose kan behandeld worden, en zo kan veel toekomstig 
leed vermeden worden. 

Van harte dank aan Katrien, Martine en Veerle voor de getuigenis 
over hun dochter. Hun verhalen brengen de droge feiten tot leven.

(Anna)

Dossier RETT & Osteoporose10



De stille diefin de nacht

Wat is?
‘Osteo’ is het Latijnse woord voor bot, ‘porosus’ betekent poreus. 
Osteoporose of botontkalking wordt gekenmerkt door poreuze en 
minder sterke botten, waardoor een verhoogde kans op breuken 
ontstaat bij een lichte val of een ongelukje. Soms treden spontane 
breuken op. 

Osteoporose ontstaat door een verstoord evenwicht tussen botaan-
maak en botafbraak. De botten worden broos en de botdichtheid is 
laag, er vallen ‘gaten’ in. Het botverlies is onder andere gelinkt aan 
geslachtshormonen en mobiliteit. Het gebeurt vooral ‘s nachts, door 
botresorptie onder invloed van het bijschildklierhormoon (parathor-
mon of PTH), dat verantwoordelijk is voor het in stand houden van 
de calciumhomeostase. 

Symptomen
De enige symptomen van osteoporose 
zijn fracturen. Tot een botbreuk ontstaat, 
ontsnapt de botontkalking vaak aan de 
medische aandacht. Het blijft onopgemerkt 
onder de radar voortwoekeren. De botmassa 
kan tegen die tijd tot wel 30% afgenomen 
zijn. 

Osteoporose doet geen pijn, behalve wan-
neer er breuken optreden. Voldoende pijnstil-
ling is dan nodig. Daarnaast kan de persoon 
ook kleiner worden en een gebogen houding 
ontwikkelen door wervelverzakkingen.

Osteoporose is de meest frequent voorkomende botaandoening. Het wordt ook wel ‘de 
stille dief’ genoemd, want het kan jarenlang langzaamaan de botten zwakker maken 
zonder enige pijn, zonder enig symptoom. ‘In de nacht’ omdat de botafbraak vooral    
‘s nachts gebeurt. Osteoporose leidt tot een verhoogd risico op botbreuken. Het is vaak 
pas wanneer die optreden, dat de patiënt en zijn medische omgeving de verzwakte 
beenderen gewaar worden.

Osteoporose is vooral berucht als ouderdomsziekte. Het kromme, oude vrouwtje is het 
meest bekende slachtoffer van botontkalking. Maar ook Rett patiënten lopen van jongs 
af aan om diverse redenen een verhoogd risico.

Rett syndroom en botgezondheid
Vergeleken met de algemene vrouwelijke bevolking, zijn zowel de botdensiteit (of botdichtheid) als de botmassa erg laag 
bij meisjes en vrouwen met het Rett syndroom. Als gevolg daarvan vertonen Rett personen ongeveer vier keer zoveel 
botbreuken in vergelijking met de algemene bevolking. 

Typisch voor Rett kinderen zijn fracturen in armen en benen na een onbetekenend ongeval, een transfer of een behan-
deling bij de kinesist. Ook de ruggenwervels vormen een probleemzone. Osteoporose is hier vaak verantwoordelijk voor. 
Jammer genoeg wordt dit lang niet altijd gedetecteerd. 

Een van de redenen is te weinig bekendheid van het risico op osteoporose bij Rett patiënten, zowel bij de ouders als bij 
de medische sector. Wanneer een onderzoek plaatsvindt, ontdekt men soms breuken uit het verleden die onopgemerkt 
gebleven zijn. De bekende hoge pijndrempel bij Rett meiden is hier deels voor verantwoordelijk. Daarnaast is het voor 
hen ook moeilijk om te communiceren wat er scheelt, waar het pijn doet. 

De botdichtheid bij Rett meisjes kan al verlaagd zijn vanaf drie à vier jaar. Aangezien ze dan nog een heel leven voor 
zich hebben, is de botten goed verzorgen noodzakelijk.
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Risicofactoren bij Rett
Bij primaire osteoporose is er sprake van een botziekte die het bot verzwakt, dat is heel zeldzaam. Bij secundaire osteo-
porose wordt het bot minder sterk door een andere ziekte of behandeling. Rett kinderen met osteoporose lijden aan die 
laatste vorm. Bij Rett vind je een lagere botdensiteit dan bij controlegroepen, en dat verschil wordt groter met de leeftijd.

De belangrijkste oorzaak van osteoporose bij kinderen met een meervoudige beperking, en dus ook bij Rett kinderen, 
is de lage mobiliteit. De botten worden onvoldoende belast doordat de kinderen minder mobiel zijn of trager bewegen. 
Ze hebben vaak minder spiermassa en kleinere beenderen. Door de botten en gewrichten te belasten, door te bewe-
gen ontwikkelen zowel de botten als de spieren zich. Uit onderzoek blijkt dat bij oudere mensen met een meervoudige 
beperking 75% van de rolstoelgebruikers een te lage botkwaliteit heeft. Dat is 65% bij degenen die een loophulpmiddel 
gebruiken en 40% bij degenen die zelfstandig kunnen bewegen.

Andere oorzaken en risicofactoren

 • Voedingsproblemen. Sommige Rett meiden eten moeilijk, te weinig opname van calcium is dan mogelijk. 
 • Een tekort aan vitamine D, nodig om calcium op te nemen, doordat de kinderen niet genoeg in het zonlicht komen. 

Kinderen met een donkere huid hebben vaak een tekort aan vitamine D.
 • Ondergewicht en een lagere vetmassa. Zie het verhaal van Ashley op pagina 19.
 • Het gebruik van sommige anti-epileptica en corticosteroïden.
 • Een overmatig gebruik van vezels (onttrekken calcium aan het lichaam).
 • Een vertraagde puberteit. Oestrogeen is belangrijk voor de botaanmaak in de puberteit. 
 • Medicatie om de menstruatiecyclus te regelen of anti-conceptie (progesteron).

Veel van die risicofactoren komen reeds op jonge leeftijd voor. Op kinderleeftijd krijgen de botten hun definitieve vorm 
en dichtheid. Bij volwassenen, vanaf een jaar of 20, neemt de botdichtheid geleidelijk aan weer af.

Diagnose
Botdensiometrie, botmeting, DEXA (Dual Energy X-rAy)
Bij een fractuur na een licht ongelukje, of bij een spontane breuk, kan bij een Rett meid de diagnose osteoporose niet 
uitgesloten worden. Een botmeting is dan aangewezen om dat vermoeden al dan niet te bevestigen. Een botmeting kan 
bij risicopatiënten ook uitgevoerd worden vooraleer er breuken optreden. Daarnaast wordt een uitgebreid bloedonder-
zoek uitgevoerd en kunnen röntgenfoto’s genomen worden om eerder ongedetecteerde breuken op te sporen.

De DEXA botmeting is een meting van het mineraalgehalte van de botten (botmassa) met een zeer lage dosis rönt-
genstralen. Tijdens dit onderzoek ligt de patiënt op een tafel en worden röntgenopnames gemaakt van de wervels en 
de heup. Je moet twee keer ongeveer een minuut stilliggen. Het totale onderzoek duurt ongeveer 10 minuten (inclusief 
zoeken naar de juiste positie en controle van de resultaten). Je moet je voor dit onderzoek niet uitkleden, alleen metalen 
voorwerpen (bijvoorbeeld een riem of ketting) moeten uit beeld zijn.

De botdichtheidsmeting is een risicomaat voor toekomstige fracturen. De apparatuur is speciaal voor dit doeleinde 
ontwikkeld en gemaakt, is erg accuraat, heeft een zeer lage bestralingscoëfficiënt (minder dan een transatlantische 
vlucht), is snel en er is een duidelijk internationaal erkend protocol voor gebruik en interpretatie. 

Interpretatie van de resultaten
De DEXA T-scores zijn een vergelijking van de botdensiteit met die van een gezonde 30-jarige van hetzelfde geslacht. 
De Z-scores zijn een vergelijking van de botdensiteit met die van een gezonde persoon van dezelfde leeftijd en hetzelfde 
geslacht. Bij volwassenen wordt het resultaat uitgedrukt in T-scores. Bij kinderen wordt het resultaat uitgedrukt in een Z-
score. Een Z-score omdat bij de interpretatie van de gegevens moet worden gecorrigeerd voor de grootte van de onder-
zochte botten, anders overschat DEXA de mate van botontkalking. Bij Rett meiden wordt best ook de lengte ingebracht 
als extra factor, want zij zijn vaak klein voor hun leeftijd.

Bij volwassenen wijst een T-score van -2,5 of lager op osteoporose. Een T-score tussen -1,0 en -2,5 wijst op osteopenie. 
Een score boven de -1,0 wijst op normale botdichtheid. Bij kinderen ligt de grens bij een Z-score van -2,0. 
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Korte rondvraag over
botbreuken bij onze Rett meiden
Aantal respondenten: 35

83+3+14+A
45+55+A

40+60+A
100+A

84+16+A

1

2a

2b

3a

3b

De resultaten
Ja

Nee

Weet ik niet

1 Heeft je Rett meid wel eens een bot gebroken?

Op deze vraag antwoordde 45% negatief en 55% positief. 19/35 
van de Rett meiden uit deze groep brak in het verleden een of 
meerdere botten. 

Sommige fracturen waren het resultaat van een ernstig ongeval, 
zoals een val van een paard. Bij andere was dat niet zo duidelijk. 
Een te stevige greep van een kinesist moet al heel erg stevig zijn 
om een gezond bot te breken (*).

2 Zijn haar botten onderzocht (botscan of botmeting)?

Als we de volledige groep bekijken (2a), antwoordde 83% van de 
res pondenten negatief. Wanneer we alleen degenen met bot-
breuken bekijken (2b), is dat percentage nauwelijks hoger (84%) 
(3/19). In totaal werden de botten van slechts 5 van de 35 Rett 
meiden onderzocht.
 
3 Wees het resultaat op osteoporose?

Bij 2 van de 5 onderzochte Rett meiden was het resultaat goed 
(3a), geen osteoporose dus. Een van die twee werd onderzocht 
bij deelname aan een onderzoeks project, de andere bij een 
controle in een ander kader. 

Wanneer we alleen de Rett meiden in rekening brengen van wie 
de botten onderzocht werden naar aanleiding van botbreuken 
of een vermoeden van botontkalking, is het resultaat 3/3 
osteoporose, dus 100% (3b).
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(*) Hele broze botten hebben 
maar een miniem tikje nodig 
om te breken. Soms wordt 
onterecht aan mishandeling 
of een te hardhandige 
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Richtlijnen voor clinici
Ondanks de hoge frequentie van fracturen en de lage botmassa en -dichtheid bij Rett personen, ontbreekt informatie 
over de beste klinische praktijk voor de diagnose, behandeling en preventie van osteoporose bij deze aandoening. Van-
wege de zeldzaamheid hebben veel clinici weinig of geen ervaring met het Rett syndroom. 

Een internationaal panel van deskundigen ontwikkelde duidelijke klinische richtlijnen voor het beheer van botgezondheid 
bij Rett patiënten. Panelleden van over de hele wereld namen deel. Ze hebben klinische expertise met het Rett syndroom 
of in relevante medische specialiteiten: kindergeneeskunde, kinderneurologie, endocrinologie, klinische genetica, radio-

logie, gastro-enterologie, verpleging, fysiotherapie en diëtiek.

De Rett databases werden bevraagd met zoekwoorden als bot, botdichtheid, osteoporose, osteopenie, 
fractuur, vitamine D, calcium en lichaamsbeweging

We hebben de meeste van hun richtlijnen verwerkt in dit dossier. De experten benadrukken dat artsen 
alert moeten zijn voor potentiële fracturen bij Rett. Daarnaast moet bij elk consult de gebruikte medicatie 
kritisch bekeken en eventueel aangepast worden. Scan de QR-code voor het volledige artikel.

Preventie &
niet-farmacologische behandeling
BEWEGEN
Aangezien de verminderde mobiliteit bij Rett meiden de belangrijkste risicofactor is voor botontkalking, is het logisch om 
vooral daar aandacht aan te besteden. Meer lichamelijke beweging leidt tot sterkere spieren en sterkere botten. Alle 
vormen van beweging die de spieren activeren en versterken zijn goed.

Dagelijks stappen is aangewezen bij Rett meiden die dat kunnen. De duur en de afstand kan je geleidelijk aan verhogen 
tot een à twee uur per dag. Spreek af met de school of de voorziening om de inspanning te verdelen.

Bij minder mobiele Rett meiden kan je inzetten op gerichte oefeningen, wandelen met een hulpmiddel of met assistentie.  
Bij niet-mobiele personen die wel op hun voeten kunnen staan, wordt een halfuur per dag op de statafel aanbevolen.

Ieder Rett meisje heeft eigen mogelijkheden en problemen. Overleg met je kinesist om een persoonlijk behandelingsplan 
voor je dochter op te stellen.

Andere
Bekijk of er op vlak van voeding wat kan verbeterd worden. Voldoende calcium is een voorwaarde voor gezonde botten. 
Krijgt je Rett meid voldoende calciumrijke voeding binnen? Zuivel is hier belangrijk, vooral kaas en yoghurt. Daarnaast 
zijn ook bijvoorbeeld noten, sardines en sommige mineraalwaters belangrijke bronnen. Voldoende vitamine D is een 
voorwaarde voor de opname van calcium in het lichaam. Een tekort aan vitamine D vermindert de calciumopname. 
Komt je dochter genoeg buiten? Ga zoveel mogelijk in de buitenlucht op stap met haar. Vitamine D wordt aangemaakt 
in de huid door blootstelling aan het zonlicht. 

Indien nodig kunnen supplementen van calcium en/of vitamine D toegevoegd worden aan het dieet. Combinatiesupple-
menten zorgen voor een vermindering van het risico op breuken van 10 à 15%. Deze supplementen zijn vrij verkrijgbaar, 
maar ze zijn niet voor iedereen geschikt. Ook te hoge waarden van calcium en vitamine D kunnen negatieve gevol-
gen hebben. Overleg steeds met je arts. Calciumsupplementen worden bij voorkeur ingenomen voor het slapengaan, 
aangezien de afbraak van het bot ’s nachts het grootst is en er dan het meeste voordeel van het supplement mag 
verwacht worden. Wat meer is, inname van calcium ‘s morgens zou nauwelijks een invloed hebben op het botverlies.

Houd haar gewicht goed in de gaten! Bij ondergewicht of dreigende ondervoeding, kan je overwegen om (gedeeltelijk) 
over te schakelen op sondevoeding.

Vraag na bij de behandelende artsen of haar anti-epileptica of ander medicijnen een risico vormen en overweeg in 
samenspraak om eventueel over te schakelen op andere medicatie.
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Is melk goed voor elk?
‘Melk is goed voor elk’, met die leuze zijn hele gene-
raties opgegroeid. Melk is een bron van calcium, 
eiwitten, vitaminen en fosfaat. Deze stoffen zijn 
essentieel voor een goede botgezondheid. 

Een Zweedse studie uit 2014 toont echter een 
verband tussen melk drinken en een verhoogd risico 
op botbreuken, het omgekeerde van wat decennialang 
beweerd werd dus. Die resultaten doen al een tijdje de 
ronde op sociale en andere media. Het tijdschrift Eos 

deed een fact check.

Uit de resultaten van het Zweedse 
onderzoek bleek dat melk drinken bij 
de deelnemende vrouwen samenviel 
met een hoger risico op botbreuken. 
Met andere zuivelproducten, zoals 
kaas, werd een verband gevonden 

met minder botbreuken. Bij mannen vond men geen 
verband.

De grote sterkte van de Zweedse studie is dat heel veel 
personen gevolgd werden. Een van de grote zwaktes is 
dat het gaat om een observatie, geen experimenteel 
onderzoek. Er kan dus wel een verband vastgesteld 
worden, maar geen oorzakelijk verband.

Het gros van de andere studies over het verband 
tussen melk drinken en botgezondheid toonde noch 
een negatief, noch een positief verband aan.

Melk drinken mag dus nog steeds, maar is niet 
noodzakelijk voor de gezondheid van je botten. De 
nodige stoffen kunnen ook opgenomen worden uit 
andere voedingsmiddelen zoals amandelen, sardines, 
yoghurt en kaas.

Farmacologische behandeling: bisfosfonaten
Er zijn efficiënte geneesmiddelen beschikbaar die de botafbraak afremmen. Het gaat steeds om bisfosfonaten. Samen 
met de combinatiesupplementen calcium en vitamine D kunnen die het risico op breuken met ongeveer de helft 
verminderen. Bij Rett meisjes met zeer fragiele beenderen wordt de medicatie goed verdragen. Bovendien hebben 
bisfosfonaten ook bij hen een siginifcant positieve invloed op het risico op fracturen. De medicatie wordt bij Rett meisjes 
meestal toegediend via een infuus.

Bij behandeling met bisfosfonaten is een goede mondhygiëne en regelmatige controle van het gebit nodig. Vermeld 
steeds aan de tandarts dat je dochter behandeld wordt met bisfosfonaten. Het is nuttig om minstens eens per jaar de 
nierfunctie, vitamine D en het calciumgehalte te controleren. De medicatie moet onderbroken worden bij een vermin-
derde werking van de nieren.

BRONNEN
Clinical Guidelines for Management of Bone Health in Rett Syndrome. 
Based on Expert Consensus and Available Evidence, 2016. https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146824

Managing Bone Health in Rett Syndrome. Jenny Downs & Helen Leonard, 
RSE. https://www.rettsyndrome.eu/wp-content/uploads/2018/05/Bone-
health.pdf

Brochure osteoporose UZ Leuven. https://www.uzleuven.be/nl/
media/3ca78e33-dd53-4ba0-a9fb-16398a116caa/700768_v042022_
osteoporose_botziekten.pdf

Lower incidence of fracture after IV bisphosphonates in girls with Rett syn-
drome and severe bone fragility. Agnes Linglart et al, 2017. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5658100

https://www.amerpoort.nl/binaries/content/assets/amerpoort/
brochures/17012-folder-osteoporose.pdf

https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/symptomen/osteoporo-
se%20kind.php

Anti-epileptica en het risico op osteoporose. Beerhorst et al, 2010. 
https://adoc.pub/anti-epileptica-en-het-risico-op-osteoporose.html

Osteoporosis in Rett syndrome: A study on normal values. Meir Lotan et al, 
2006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17173180

https://www.ntvg.nl/artikelen/praktische-betekenis-van-botdichtheidsmet-
ing-bij-osteoporose

https://www.ntvg.nl/artikelen/preventie-en-behandeling-van-osteoporose

https://osteoporosis.ca

Brochure osteoporose AZ Sint Lucas. https://www.stlucas.be/me-
dia/64779120/osteoporose-uitgebreide-info.pdf

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/lopen-melkdrinkers-een-
hoger-risico-op-botbreuken-conclusie-geen-bewijs

Botmeting, UZ Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/botmeting-botdensitometrie
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Begin januari 2022
Emma lijkt last te hebben ter hoogte van haar 
heupen. Ik merk dit op tijdens haar verzorging. 
Wanneer ik haar beentjes optil om haar te wassen 
of een nieuwe luier aan te doen, schrikt ze telkens 
zeer merkbaar. Ik lees op dat moment vooral een 
paniekerige reactie in haar ogen. Houdingstransfers 
gaan ook opeens moeilijk. Van lig en stand naar 
zit komen lijkt pijnlijk. Zo wil ze bijvoorbeeld niet op 
haar toiletstoel gaan zitten en verstijft ze helemaal. 
Ik informeer bij de opvoedsters van Emma’s 
dagcentrum om na te gaan of ze daar hetzelfde 
gedrag vertoont. Dat blijkt zo te zijn, maar er wordt 
vermoed dat het vooral om angst gaat. Haar 
(gesteunde) stappen en motoriek in het algemeen 
zijn er sinds een tijdje wat op achteruit gegaan, 
waardoor ze soms wat nerveuzer is. 

Ik laat haar de volgende dag nakijken door de 
pediater omdat ik voel dat er iets niet klopt. Er lijkt 
voor mij meer aan de hand te zijn dan enkel een 
paniekreactie bij houdingstransfers. Is het een heup 
waar iets mis mee is? Of haar rug? Er wordt een 
RX gedaan van het bekken, maar de beelden zijn 
normaal. Urine- en bloedonderzoek zijn eveneens 

negatief en ze heeft geen koorts. We worden 
de volgende dag nog doorgestuurd naar een 
kinderorthopeed maar die ziet na onderzoek ook 
niets opvallends. 

Ik spreek ondertussen met Emma’s kinesist af om 
haar beentjes in bed te ondersteunen met een 
kussen. Dat lijkt haar deugd te doen. Na een tweetal 
weken verdwijnen de klachten en is ze terug de oude. 
We gaan ervan uit dat ze zich bezeerd zal hebben.

Eind juni, bijna zes maanden later 
Ik krijg op een dag een berichtje van Emma’s kinesist 
die me vertelt dat de therapie zeer moeizaam ver-
liep en ze plots heel hard begon te huilen bij een 
stretchoefening. Ze vertoont opnieuw die paniekerige 
reactie, deze keer wel met luid protest. De therapie 
wordt gestaakt en ze mag uitrusten in de klas. 
Wanneer Emma thuis arriveert, ziet ze er opvallend 
bleek uit. Ik wil haar op haar toiletstoel zetten, maar 
ze verstijft volledig, ik krijg haar niet in zithouding. Bij 
het verpamperen op haar verzorgingsbed begint ze 
heel erg te huilen. Dit klopt niet. 

Ik ga terug langs de pediater en wil de klachten 
laten zien bij de houdingswissels. Ongelooflijk maar 
waar: Emma laat niets merken en zet haar beste 
pokerface op. Voor mij herkenbaar, want ze weigert 
meestal een traan te laten in het bijzijn van vreemde 
mensen. Ze wil zich (te) flink houden en verbijt haar 
pijn. Bijgevolg is het voor de arts enorm moeilijk een 
oorzaak te vinden voor de problemen. Omdat het 
allemaal weer erg vaag is, wordt er geadviseerd om 
alvast pijnstilling te geven. Er wordt opnieuw urine 
afgenomen en het woord botscan valt voor de eerste 
maal.

We mogen naar huis, maar omdat het weekend voor 
de deur staat, wordt me gezegd niet te twijfelen 
bij enige bezorgdheid en binnen te komen met 
spoed. De volgende dag word ik opgebeld door 
de pediater die me vertelt dat Emma een ernstige 
urineweginfectie heeft. Er moet antibiotica opgestart 
worden. We zijn opgelucht omdat er een oorzaak 
voor haar klachten gevonden is. 

Helaas escaleert de situatie tegen het einde van het 
weekend. Emma wordt krijsend van de pijn wakker 
en ligt letterlijk te daveren in haar bed. De tranen 
stromen van haar wangen. Ik mag haar nergens 

EmmaHet verhaal van
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aanraken en vraag me af hoe ik haar uit dat 
bed kan krijgen. Ik til haar er uiteindelijk als een plank 
uit en draag haar zo naar beneden, haar gehuil gaat 
door merg en been. Ze bekomt na een tijdje op mijn 
schoot en ik rijd terug naar het ziekenhuis. Ze wordt 
onmiddellijk opgenomen. 

Er staan foto’s op de planning, waar uiteindelijk weer 
niets op te zien is. De pediater van wacht vertelt 
me dat ze met hun rug tegen de muur staan en het 
niet goed weten. Ik word helemaal gek, want ik weet 
gewoon dat er iets aan de hand is. Na intern overleg 
wordt er een botscan gepland. Emma moet daarvoor 
een poos zo stil mogelijk liggen. Doet ze prima, want 
ze valt in slaap onder de scanner. Het worden dus erg 
duidelijke beelden waarop hypercaptatie te zien is op 
L3 en L5. Ze spreken van een indeukingsfractuur. 

De vraag is nu hoe dat komt. Ze is zowel thuis als 
op het dagcentrum niet gevallen. We krijgen een 
afspraak voor een botmeting die dan uiteindelijk 
bevestigt dat Emma effectief aan botontkalking lijdt. 
Haar botten zijn zo broos dat ze bij wijze van spreken 
iets kan breken als ik haar draag, op het toilet zet, in 
bed leg, … 

We worden daarom naar endocrinologie door-
verwezen waar een behandelingsplan wordt voor-
gesteld van een viermaandelijkse opname van drie 
dagen. Emma zal telkens drie dagen op rij een infuus 
krijgen met medicatie om haar botten terug aan te 
sterken. 

Half oktober
We starten met haar eerste opname. Emma door-
staat dit weer als een echte heldin. Prikken van 
infusen, bloed afnemen, het is allemaal al zo normaal 
dat ze er niet meer van opkijkt. Ook van het bezoekje 
van de cliniclowns kijkt ze niet op, je ziet haar echt 
denken: ‘Sorry, hier ben ik wel te groot voor hoor!’ 
Ze laat haar smakeloze ziekenhuiskost staan en eet 
vrolijk mijn broodjes op, kijkt naar haar favoriete 
filmpjes en luistert naar haar favoriete muziek. Ze is 
eigenlijk wel op haar gemak samen met mama in dat 
lelijke kamertje. 

De tweede nacht maakt ze 
koorts, een nevenwerking die 
ze voorspeld hadden, maar die 
zal verdwijnen in de loop van 
de volgende dag. De derde dag 
krijgt ze haar laatste infuus en 
slaapt de hele inlooptijd. Als ik 
nu naar haar kijk zie ik wel een 
vermoeid en bleek gezichtje. 
Slapen is dus het beste wat ze 
kan doen.

We mogen die avond naar huis want ze heeft haar 
drie volledige dosissen gekregen en stelt het goed. 
Vanaf nu zal Emma elke avond calcium en vitamine D 
moeten bijnemen, ook al waren haar waarden prima 
bij het ontdekken van de botontkalking. 

Thuisgekomen slaapt ze de volgende dag en nacht 
bijna aan één stuk door. Honger heeft ze niet 
onmiddellijk, drinken doet ze goed en veel. Na twee 
dagen thuis te zijn is ze opgeknapt en helemaal 
klaar voor het weekend. In februari staat een 
tweede opname gepland die ze hopelijk even goed 
zal doorstaan. Na drie opnames zal dan opnieuw 
een botmeting plaatsvinden om het effect van de 
medicatie na te gaan. 

Hopelijk evolueert het allemaal gunstig en heeft 
Emma binnenkort weer ijzersterke botten.
(Katrien)

Emma
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Freya
We hadden er geen idee van dat Freya op zo’n jonge leeftijd te maken zou krijgen met osteoporose, tot ze op 
10-jarige leeftijd haar scheenbeen spontaan gebroken heeft tijdens een kine-behandeling.

Ik weet nog dat we heel lang hebben moeten 
wachten in het ziekenhuis voor we geholpen 
werden. Freya had erge pijn. Ze weent bijna nooit, 
maar toen we haar op de tafel probeerden te 
leggen bij de radiologie schreeuwde ze het uit. Dat 
ging door merg en been. Ik vond dat verschrikke-
lijk. Op dat moment was nog niet geweten dat ze 
osteoporose had.

De fractuur is goed genezen na zes weken gips. 
Er werd ook gestart met Vitamine D drinkampules 
1 x/maand. Dat neemt ze nu nog steeds. Freya 
sloeg er zich kranig doorheen. In die periode zijn 
we naar Frankrijk op vakantie geweest met eigen 
vervoer. Dat ging heel goed met Freya. Ze had een 
zwemgips en mocht dus ook mee in het zwem-
bad.

De eerste botmeting werd gedaan twee maanden 
later. Osteoporose was duidelijk. Op advies van 
dokter Smeets heeft Freya zes keer een Aredia-
infuus gekregen. Ze moest dan telkens 1 à 2 
nachten  in het ziekenhuis verblijven in UZ Gast-
huisberg. Deze bisfosfonaten werden toegediend, 
niet zozeer om de botdensiteit voor de komende 
scoliose-operatie op te drijven, maar wel tegen 
eventuele pijn en om het feit dat men haar meer 
en meer liet liggen en haar niet meer durfde te 
mobiliseren. Ze was misselijk van de behandeling 
en had wat temperatuurverhoging. Tussen elke 
sessie waren telkens drie maanden vooraleer ze 
weer de volgende kreeg. Ik was blij dat de laatste 
voorbij was. Het was toch telkens een opname 
waarbij ze uit haar vertrouwde omgeving thuis werd gehaald. De tweede botmeting, 14 maanden na de 
eerste, toonde een verbetering. Sindsdien krijgt Freya weer voldoende kine, namelijk twee keer per week in de 
dagopvang en een keer per week thuis.

Tweeënhalf jaar later, toen Freya bijna 13 was, zagen we een harde bobbel ter hoogte van de flank. Dat was 
juist rond de eindejaarsfeesten en ik maakte mij er erge zorgen om. Dokter Smeets had me verzekerd dat ik 
altijd mocht bellen als er iets was. Dat heb ik toen ook gedaan. Hij gaf me het advies om onder de bobbel 
te tapen, pijnstilling te geven en na drie weken te evalueren. Het zou misschien een fractuur kunnen zijn. Na 
ruim drie weken was er geen verandering en hebben we een röntgenfoto laten nemen. Er werden meerdere 
ribfracturen vastgesteld, maar gelukkig was er geen pneumothorax (klaplong). De behandeling bestond uit 
verdere pijnstilling. Freya is er relatief snel van hersteld.

Nadien en tot op heden zijn er gelukkig geen nieuwe fracturen meer opgetreden en voelt Freya zich goed.
(Veerle)

Het verhaal van
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AshleyFreya
Ashley was acht jaar oud toen ze voor het eerst een bot 
brak. Het gebeurde tijdens de kine: ze werd met haar 
rug tegen de muur rechtgezet en de kinesist hoorde een 
‘krak’. Hij wist natuurlijk meteen dat er iets fout was. 
Gelukkig was het geen complexe breuk en ze genas vrij 
vlug. Wisten we toen veel dat dit de komende zes jaar 
bijna een jaar lijks gegeven zou worden. Soms was het een 
barst in haar voet, meestal een breuk net boven de knie, 
die we vaak pas ontdekten na heel lang zoeken omdat ze 
onverklaarbaar bleef huilen.

Ashley was een klein, tenger meisje. Gewoon haperen aan 
haar voetje of haar net iets te stevig rechtop zetten, was 
al genoeg voor een breuk of een barst.

Ondertussen werd de scoliose er ook niet beter op. In 
overleg met de neuroloog, besloot de orthopedist dat het 
tijd werd voor een scoliose-operatie. Maar de anesthesist 
gaf geen toestemming, die vond een operatie veel te 
riskant. Ashley woog amper 16 kg. Ze was toen 13 jaar.

Ashley was voordien al tweemaal opgenomen in het 
zieken huis omdat ze stopte met eten. Ze kon niet 
voldoende voeding opnemen, wat er op termijn telkens 
toe leidde dat ze de energie niet meer had om te eten. 
Met onder voeding als gevolg. Een boost van suikerwater 
en een baxter losten de situatie op voor een hele tijd, 
maar we cirkelden telkens terug naar het zelfde punt. De 
dokters hadden al een paar keer geopperd om te starten 
met sondevoeding, maar dat was voor ons een brug te 
ver. Het was zo’n ingrijpende beslissing. We zagen dat toen 
nog niet zitten.

Die zomer kreeg Ashley weer eetmoeilijkheden. Dit keer 
bleek er een probleem met haar maag en slokdarm 
te zijn. Ze kreeg aangepaste medicatie, maar op dat 
moment drong ook de neuroloog aan om een PEG-sonde 
te plaatsen. Wat ons over de streep trok, was dat het 
niet noodzakelijk iets blijvends zou zijn en ze ook niet 
noodzakelijk alleen via de sonde moest eten. In ons hoofd 
zou Ashley blijven eten, want ze at zo graag! 

Na wat zoekwerk in verband met het soort voeding 
(aantal kcal, vezelrijk of niet) reageerde Ashley redelijk 
goed op de nieuwe situatie. Ze at nog steeds zelf met veel 
smaak, maar kreeg daar bovenop wat extra sondevoeding 
en water. Voor ons was het ook wennen. De eerste weken 
waren we (naar ons gevoel) alleen nog maar bezig met 
sondes en trousses spoelen en voeding aan en afsluiten. 
Maar uiteindelijk waren ook wij redelijk snel ingewerkt 
in het nieuwe systeem. Ongeveer een jaar later woog 
Ashley al meer dan 20 kg. Zeker nog geen zwaargewicht, 
maar de rugoperatie kon doorgaan in september 2011 en 
slaagde goed!

Enkele maanden later (november 2011 ). Ashley kreeg 
weer kine en juist, ja: ze werd op haar staplank gezet en 
de kinesist hoorde een krak … Een complexe breuk dit 
keer: er moest een spil gestoken worden. Nog voor de 
operatie afgewerkt was, braken de ‘vijsjes’ uit het bot 
en moest alles verwijderd worden. Er werd gekozen om 
de breuk zo te laten genezen, 
met als gevolg dat Ashley 
nooit meer op haar voetjes 
kan staan. De staplank werd 
verleden tijd. Zij vond dat 
niet erg, want ze had er een 
bloedhekel aan. Wij vroegen 
ons af of haar dat niet nòg 
brozer zou maken.

Sinds 2011, heeft ze niets meer 
gebroken. Omdat ze niet meer 
op haar benen werd gezet, 
maar vooral ook omdat ze door 
de sondevoeding niet meer 
zo broos is. Ashley weegt nu 
ongeveer 42 kg, wat een goed 
gewicht is voor haar 1m40. Als 
we nu foto’s bekijken van voor 
de sondevoeding, zien we een 
hemelsbreed verschil.

Sedert 2017 krijgt Ashley enkel 
nog sondevoeding, want ze 
weigert om nog iets oraal te 
eten. Met uitzondering van die 
ene keer dat ze via haar Tobii 
om een boterham met choco 
vroeg en die met veel smaak 
heeft opgegeten. Dat was haar 
afscheidsmaal. Drinken doet ze 
af en toe nog wel, een beetje 
water of een tasje thee (alles 
voor de gezelligheid :)

Sondevoeding was een in-
grijpende beslissing, maar het 
kwam net op tijd en het heeft, 
zeker in haar geval, bijgedragen 
tot een sterker bot, een betere 
gezondheid en uiteindelijk ook 
tot meer rust in ons huisgezin. 
Want Ashley eten geven was 
telkens een stresserende, 
ander half tot twee uur durende 
opgave, waar zowel zij als wij doodmoe van werden. Tijd 
die we nu op een gezelliger manier kunnen doorbrengen.
(Martine)

Het verhaal van
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RETT varia
Tillen en heffen

11 tips & tricks om je rug gezond te houden

1Een rechte rug
De rug recht houden betekent zoveel mogelijk 
de natuurlijke kromming van de rug respec-

teren. De rug kent drie natuurlijke krommingen: 
hol in de lage rug, bol tussen de schouderbladen 
en hol in de nek. In deze houding kan de rug het 
beste de belasting verdragen en zullen de tussen-
wervelschijven het minst afzien. Een rugvriende-
lijke levensstijl betekent dat je deze natuurlijke 
krommingen zoveel mogelijk probeert te bewaren, 
ook bij het tillen, ook bij het vooroverbuigen. Dat 
is mogelijk door je bekken te kantelen. Met een 
rechte rug beperk je de druk op de tussen-
wervelschijven tot een minimum. Om die reden 
stabiliseren gewichtheffers steeds hun rug voor-
aleer ze beginnen te tillen. 

2Positie van de voeten
Plaats je voeten, indien mogelijk, naast en 
rond je dochter. Op die manier valt het 

zwaartepunt steeds binnen het steunvlak van je 
voeten en blijf je stabiel staan zonder je even-
wicht te verliezen.

3Gebruik beide handen
Bij jongere, lichtere kindjes kan je al eens 
de neiging hebben om haar met één hand 

of arm op te tillen. Dit brengt de romp in een 
zijwaartse, gebogen positie voor het tegenwicht, 
met een een zijdige belasting van de spieren en 

gewrichten in de rug als gevolg. Draag je kind 
met beide handen, of wissel regelmatig van arm.

4Buig door de knieën, spreid de benen
De meeste mensen hebben de gewoonte 
om voorover te buigen om iets omhoog 

te tillen. De benen blijven hierbij gestrekt en de 
rugspieren doen al het werk. De beenspieren 
zijn echter drie keer zo sterk als de rugspieren. 
Het is dus logisch om die sterke spieren te 
gebruiken. Als je door je knieën buigt – je hoeft 
daarvoor niet diep te buigen – gebruik je je bil- 
en dijspieren. Dat zijn de dikste spieren van ons 
lichaam en die kunnen heel wat meer kracht 
ontwikkelen en verdragen dan de rugspieren. 

Wanneer je door de knieën buigt zonder de 
benen te spreiden, steek je de knieën vooruit, 
waardoor je verder van je kind afstaat. Ook dat 
betekent een grotere belasting voor de rug. Zie 
punt 5.

5Sta zo dicht mogelijk bij je kind
Je belast de rug minder wanneer je je 
dochter  – of wat je maar wil optillen – 

dicht tegen je aan houdt, dat verkort de lastarm. 
Neem je dochter steeds goed vast. De rugbelas-
ting is niet alleen afhankelijk van het aantal kilo-
gram, maar ook van de afstand tot het lichaam. 
Beperk die afstand zoveel je kan.
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Ret meisjes groeien. Ze worden zwaarder. En de ouders worden ouder. Ze 
heffen en tillen hun dochter dagelijks, en dat betekent een risico op rugklachten: 
beschadiging van de rugspieren, de bindweefselbanden rond de wervelkolom of 
de tussenwervelschijven. Hoe zwaarder het meisje weegt, hoe groter de kans 
op beschadiging. Daarenboven verhoogt verkeerd heffen en tillen de kans op 
overbelastingsletsels. Het is daarom belangrijk om de noodzakelijke bewegingen zo 
veilig en rugbesparend mogelijk uit te voeren. 

Laat je dochter, in de mate van het mogelijke, meehelpen. Leg uit wat je gaat doen 
en let op haar reacties. Soms is het beter even te wachten en haar gerust te stellen 
wanneer ze erg gespannen is. 



6Werkhoogte
Tillen gebeurt optimaal tussen vuist- en 
ellebooghoogte. In deze zone kan je tillen 

zonder gebogen rug of geheven armen. Vermijd 
tillen boven schouderhoogte of onder kniehoogte 
indien mogelijk. 

7Steunpunten
Zoek mogelijke steunpunten, zodat het 
gewicht verdeeld wordt over verschillende 

punten in je lichaam. Op die manier draagt je rug 
niet alle last. Met je benen of vrije arm ergens 
tegenaan leunen ontlast de rug. Door het steun-
punt wordt ook het steunvlak groter, waardoor 
een stabiele houding makkelijker vol te houden 
is. Kies, indien nodig, een tussentijdse steun ter 
hoogte van het bovenbeen. Dan kan je eventueel 
je handen verplaatsen om een betere grip te 
zoeken.

8Optimale voorbereiding
Draag aangepaste kledij. Door de knieën 
buigen en je benen spreiden met een 

kokerrok of een strakke broek verloopt niet zo 
soepel. Stevige schoenen verminderen de kans 
op struikelen of uitglijden. Bekijk vooraf waar je 
naartoe moet en verwijder obstakels die in de 
weg liggen of staan. Bereken wat de kortste weg 
is en hoe het manoeuvre zo efficiënt mogelijk 
uitgevoerd kan worden. 

9Verplaats je voeten bij het draaien
Het draaien van de rug zorgt voor een 
aanzienlijke druk op de tussenwervel-

schijven, met het risico op scheurtjes. Als je 
tijdens het tillen moet draaien, verplaats dan je 
voeten zodat het lichaam in zijn geheel draait. 
Draai niet met je romp. Stabiliseer je wervelzuil zo 
goed mogelijk door het opspannen van buik- en 
rugspieren.

10Hef indien mogelijk met z’n 
tweeën
Bespreek vooraf wie wat doet en hoe 

je de beweging zal uitvoeren. Hef op commando, 
zodat je samen gelijktijdig vloeiend je dochter kan 
opheffen en weer neerzetten. Wanneer elk op zijn 
eigen ritme tilt, werk je elkaar tegen. Diegene die 
als laatste begint, krijgt steeds de meeste belas-
ting te dragen. Dit geldt eveneens voor de klein-
ste van de twee. In het ideale geval zijn hefpart-
ners ongeveer even lang. 

11Gebruik hulpmiddelen
Hulpmiddelen worden vaak aan de kant 
gelaten om snel te kunnen werken. Het 

gebruik van bijvoorbeeld een tillift of een draai-
kussen kan nuttig en nodig zijn. Het vraagt wat 
extra tijd, maar je spaart er je kostbare rug mee.

(Anna)

Ook voor ouders geldt:

Bewegen, bewegen, bewegen!
Aanbevolen wordt, zeker voor wie een zittend beroep heeft, om minstens elk uur enkele minuten te bewegen: een 
blokje om, de trappen op en af, even stretchen, een rondje op de hometrainer, ...

Speciaal voor de rug
De Belgische Vereniging van Chiropractors (BVC) ontwikkelde het programma Straighten Up, een 
gemakkelijk dagelijks oefenprogramma voor de rug. Het bestaat uit een aantal oefeningen die in 
totaal slechts drie minuten in beslag nemen. De oefeningen verbeteren de houding, versterken de 
spieren en helpen rugpijn te voorkomen.

Hun leuze: Straigthen Up is voor de rug wat een tandenborstel is voor de tanden!
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https://www.rettsyndrome.be/wp-content/uploads/2021/03/RG13.pdf
https://www.ergonomiesite.be/tips-heffen-tillen/
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/tillen-en-dragen
https://admin.kuleuven.be/sab/vgm/kuleuven/ergonomie/tillen-en-dragen-van-lasten
https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank/categories/personen-tillen-en-verplaatsen
https://www.straightenup.be/nl/volwassenen/ergonomie/folder-tiltechnieken/

BRONNEN



Rett meiden en            ... hondjes
We hebben drie hondjes. Jana vindt ze alledrie wel tof, maar ze op de foto krijgen is al 
wat moeilijker ... De honden vinden Jana vooral een gezellig slaapmaatje, ook als ze ziek 
is (zoals op de foto rechts boven). Altijd troost en steun.
(Cindy)
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Jana met Ricky en Flo Jana met Flo

Jana met Flo Jana met Molly



ze houden van elkaar!

Boven links. Dit is Payka, Ruth’s hond. Ze kwam 
bij ons na haar pensioen op 6,5-jarige leeftijd, na 
haar job als echte hulphond. Payka troostte Ruth 
met extra knuffeltjes na haar nervus vagusopera-
tie. Alsof de hond aanvoelde dat ze net dan extra 
zacht moest zijn.
(Leen)

Boven rechts. Tessa met Prutske, het hondje van 
haar oma, dat ook een beetje ons hondje is nu 
oma bij ons woont. Prutske ligt graag bij Tessa.
(Peggy) 

Onder links. Emma beurt helemaal op wanneer 
ze zo’n schattig hondje op schoot krijgt. Ze maakt 
dan ook bewegingen met haar hand, alsof ze het 
hondje wil strelen :)
(An en Jan)
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Ruth & Payka

Tessa & Prutske

Emma



dossier

Communicatie
Rett communicatiecoach Rozemie geeft een update van haar 
werk met onze Rett gezinnen en legt nog eens haarfijn uit wat 
haar begeleiding inhoudt. 

De netwerkgroep ‘Rett & Logopedie Vlaanderen’ komt stilaan op 
kruissnelheid. Wat is het? Voor wie? Een warme oproep om deel 
te nemen.

Rozemie volgde een online symposium naar aanleiding van het 
afscheid van specialist Ondersteunde Communicatie Hans van 
Balkom en geeft ons een uitgebreid verslag van de verschillende 
lezingen.

Rett meisje Ruth leert lezen. Haar mama Leen neemt ons mee op 
pad. Ze vertelt over de stappen die ze samen gezet hebben en 
nog willen zetten.

(Anna)
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Rett communicatieprojectFacts & Figures
2022 raast als een sneltrein voorbij. Als communicatie-
coach is het heel fijn om terug meer op pad te mogen en 
minder online te hoeven werken. Hopelijk krijgen we de 
komende winterperiode geen nieuwe coronapieken en kun-
nen we het live werken zo veel mogelijk aanhouden. Wil je 
weten wat ik de afgelopen maanden uitspookte?

De afgelopen maanden bestonden hoofdzakelijk uit admini-
stratieve ondersteuning bij een vijftal VAPH-aanvragen voor 
een spraakcomputer met oogbesturing. Na het uitproberen 
van diverse hulpmiddelen, hakken we in overleg met de 
ganse omgeving (ouders, therapeuten, begeleiders, leer-
krachten, …) de knoop door. De keuze voor een bepaalde 
spraakcomputer is heel individueel en hangt af van verschil-
lende factoren: waarmee werkt het meisje het makkelijkst, 
met welke software is de school reeds vertrouwd, wat 
zien de ouders als het meest praktische systeem, … We 
overleggen samen om tot een beargumenteerde keuze te 
komen. Soms kiezen we er voor om geen aanvraag in te 
dienen, maar op een andere manier verder te werken.

We denken in team na over welke hard- en software het 
meest geschikt is, welke symbolendatabanken we willen 
gebruiken, welke statieven er nodig zijn om in alle mogelijke 
situaties te kunnen communiceren met de computer. Het 
geheel moet zo praktisch mogelijk zijn én voldoende duur-
zaam zodat het vijf jaar dagelijks gebruik overleeft. 

Als communicatiecoach maak ik bij elke VAPH-aanvraag 
een verslag op waarin de demo’s en begeleidingen worden 
beschreven en de argumenten pro (en contra) van de 
ver schillende spraakcomputers. Dit verslag wordt vaak 
aangevuld met algemene beeldvorming en een therapeu-
tisch verslag van de behandelende logopedist. Samen 
vormen deze verslagen een onderbouwd dossier om over 
te maken aan de mutualiteit en in te dienen bij het VAPH. 
Daarna volgt een wachttijd van een aantal maanden. Dat 
betekent niet dat we in die tussentijd stil zitten. We pro-
beren verder in te zetten op low-tech ondersteunde 
communicatie (= OC zonder technische hulpmiddelen) en 
het modelleren onder de knie te krijgen als omgeving. Ook 
hierbij kan er op mijn hulp beroep gedaan worden.

Naast de VAPH-aanvragen, zijn er twee nieuwe aanmel-
dingen voor een communicatietraject binnengekomen. Hoe 
verloopt zo’n nieuwe aanmelding? Alle voorwaarden en 
stappen op een rijtje.

Ik krijg soms de vraag waarvoor men nu precies allemaal 
een beroep kan doen op de communicatiecoach. Afhanke-
lijk van de hulpvraag pikken we in op een bepaald punt van 
het traject. De 16 uren begeleiding kunnen verspreid over de 
tijd worden ingezet, naargelang de behoeften van het mo-
ment. Ik blijf gedurende het ganse traject – en ook daarna 
– via e-mail beschikbaar voor vragen: rettlogo@gmail.com

Met de BRSV zetten we ons graag in om de opgedane 
expertise rond ondersteunde communicatie bij personen 
met het Rett syndroom te delen. We staan open voor extern 
overleg, bijvoorbeeld met artsen en paramedici binnen de 
Rett raadplegingen. Het is eveneens mogelijk een aanvraag 
in te dienen voor vorming in de voorziening of school. 
Daarnaast is de netwerkgroep ‘Rett & Logopedie’ officieel 
van start gegaan. Meer uitleg over deze groep vind je op de 
volgende pagina.

Heb je vragen over ondersteunde communicatie? Twijfel je 
over de hulpmiddelen die worden gebruikt of wil je iets uit-
proberen maar weet je niet waar te starten? Heb je graag 
hulp bij het gebruik van bestaande hulpmiddelen? Wil de 
therapeut van je dochter graag aansluiten bij de netwerk-
groep voor logopedisten? 

Mail me gerust! rettlogo@gmail.com
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De netwerkgroep Logopedie & Rett (Vlaanderen) kwam in 
maart tot stand met een eerste verkennende online sessie. 
Daar konden de aanwezige collega’s benoemen waar de 
actuele noden en wensen zijn in het werkveld, wat haalbaar 
is om aan deel te nemen, … 

Doordat het Rett syndroom zeldzaam is, komt het vaak 
voor dat een logopedist van een voorziening of school in 
zijn ganse carrière slechts één Rett meid begeleidt. Het 
syndroom wordt echter gekenmerkt door een specifiek ver-
loop op vlak van communicatie. De therapie en begeleiding 
van Rett meiden vereist hierdoor vaak een speciale aanpak. 
Omdat het voor een logopedist best tijdsintensief is om 
alles zelf op te zoeken, betrouwbare bronnen te vinden, … 
hebben we deze netwerkgroep opgericht. Zo kunnen we 
onder het motto ‘sharing is caring’ ervaringen en expertise 
met elkaar delen en collega’s helpen met casussen waar 
moeilijkheden zijn. 

In juni vond de eerste inhoudelijke online sessie plaats. We 
waren oprecht blij met een opkomst van 10 deelnemers, 
een ideale groepsgrootte om van start te gaan. Eerlijk is 
eerlijk, ik vond het toch wat spannend om zo’n groep te 
leiden. En al zeker online! Gelukkig kon ik de verslaggeving 
aan mijn rechterhand Cindy toevertrouwen. Na de ver-
welkoming behandelden we een topic waar veel collega’s 
mee te maken krijgen: meertaligheid bij ondersteunde 
communicatie. Ik gaf eerst een theoretische achtergrond 
rond meertaligheid algemeen en daarna ook toegespitst op 
meertalige kinderen die gebruik maken van ondersteunde 
communicatie. Logopedistes Ellen en Eline van de Eglantier 
stelden een casus voor van een meertalig meisje van vier 
jaar. In groep dachten we na over de vragen waarmee Ellen 
en Eline zaten. 

Na afloop polste ik naar een paar ervaringen van collega-
deelnemers. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Netwerkgroep
Logopedie & Rett Vlaanderen

De netwerkgroep ervaar ik echt als 
iets positiefs. Gezien de zeldzaam-
heid van de ziekte is de kennis rond 
het Rett syndroom en de logope-
dische behandeling van de meisjes 
beperkt. Met deze bijeenkomsten 
kunnen we vooral veel opsteken van 
elkaar op vlak van onder steunde 
communicatie. Op die manier kun-
nen we er samen voor zorgen dat 
deze kinderen tot betekenisvolle 
communicatie kunnen komen.
(Celine De Ruyck, HMC Goed)

Ik had al wat ervaring met het werken met kinderen met een meervoudige beperking. Er 
kwamen al verschillende kinderen met communicatie- en/of slikproblemen binnen in mijn 
logolokaaltje. Toen ik in een dagcentrum ging werken, kwam ik voor het eerst in contact 
met een meisje met het Rett syndroom. Een heel bijzonder, vrolijk meisje, maar daar stond 
ik dan met mijn ervaring … Therapie met deze meid vroeg een andere benadering dan 
wat ik gewoon was. Het werd een zoektocht naar wat werkt en wat niet. Ik denk dat dat 
voor veel logopedisten herkenbaar is. Er worden ervaringen uitgewisseld in de netwerk-
groep, tips gedeeld en je kan er met je vragen terecht. In de groep is er ruimte om dingen 
aan te kaarten waar je tegenaan loopt. Vaak zijn er collega’s die hetzelfde probleem 
ervaren. Wat werkte bij hen? Of niet? Samen bereik je meer dan alleen. Ook al is er niet 
voor elk probleem een kant-en-klare oplossing, een luisterend oor en een bemoedigend 
woord zijn vaak voldoende om je zoektocht met goede moed verder te zetten.
(Ellen Van Aken, De Eglantier)
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Netwerkgroep Symposium
Afscheid Hans van Balkom

2 juni 2022
Hans van Balkom nam afscheid na een rijk gevulde carrière. Hij is van opleiding 
psycholinguïst en heeft zich altijd toegelegd op ondersteunde communicatie bij 
personen met communicatieve beperkingen. Hij werkte als hoogleraar ‘Onder
steunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ 
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, gaf op heel wat congressen lezingen 
en richtte onder andere mee Stichting Milo op. Hans van Balkom maakte van 
OC bij personen met alle mogelijke beperkingen op het vlak van communiceren 
zijn levenswerk. Hij blijft nog werkzaam voor Stichting Milo en blijft als emeritus 
hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het symposium 
met diverse lezingen was online te volgen.

En dan, om 15u – ik maakte speciaal mijn agenda hiervoor vrij – dé afscheids
rede van professor Hans van Balkom met als titel ‘Olifantenpaadjes wijzen de 
weg naar ondersteund communiceren. Het benutten van natuurlijke compen
satie in brein en gedrag’. Maar daar liep het dus mis ... De afscheidsrede werd 
gestreamd, maar deze stream werkte niet naar behoren. In horten en stoten 
kon ik hier en daar een woord opvangen van wat Hans van Balkom met veel 
enthousiasme declameerde. Ik baalde enorm dat ik uitgerekend dit onderdeel 
van de studiedag moest missen door technische problemen. Spijtig genoeg 
hierover dus geen verslag. 

Optimale zorg voor communicatiepartners van 
kinderen met communicatief meervoudige 
beperkingen voor langdurige inzet van spraak‑
computers Peia Prawiro‑Atmodjo‑Puts (Kentalis) 

Peia werkt als onderzoeker bij Kentalis. Ze geeft ons een 
inkijk in het lopend project AAC Follow-up, dat onderzoek 
verricht naar de optimale training en ondersteuning voor 
volwassen communicatiepartners van een kind met com-
municatieve beperkingen dat langdurig gebruik maakt van 
een spraakcomputer. De term Augmentative and Alterna-
tive Communication (AAC) in het Engels betekent hetzelfde 
als Ondersteunde Communicatie (OC) in het Nederlands. 

De grondslag van het project ligt in de problemen die com-
municatiepartners (ouders, begeleiders, leerkrachten, thera-
peuten,…) ervaren bij het gebruik van spraakcomputers. 
Er is een gebrek aan kwalitatieve training en onvoldoende 
ondersteuning bij de implementatie van een spraakcompu-
ter in het dagelijks leven. Binnen het project werd reeds een 
doorgedreven literatuurstudie uitgevoerd, het onderzoek zelf 
is nog lopende. Op verschillende manieren wordt de huidige 
situatie voor communicatiepartners en behandelaars in 
kaart gebracht, wordt bevraagd waar de noden zich juist 
bevinden.

Hoewel het onderzoek nog lopende is, gaf Peia Prawiro-
Atmodjo-Puts ons reeds volgende inzichten mee. Voor het 

effectief in gebruik nemen van een spraakcomputer zijn 
de omgeving en de communicatiepartners erg belangrijk. 
Vaak is de training en ondersteuning van deze partners 
echter ontoereikend. Dat is het geval in Nederland, maar 
evenzeer in België. Ook professionals in het werkveld geven 
aan soms te weinig kennis van zaken te hebben door een 
gebrek aan opleiding. Voor de gebruikers zelf is het duidelijk 
dat zij vaak te weinig oefenmogelijkheden krijgen om het 
werken met de spraakcomputer vlot onder de knie te 
krijgen. 

Door onwetendheid worden partnerstrategieën zoals het 
stellen van open vragen of modelleren naar de gebruiker 
toe te weinig ingezet. Het werken met een technisch hulp-
middel impliceert ook dat er technische problemen kunnen 
zijn. Deze staan een vlot gebruik van de spraakcomputer 
uiteraard in de weg. 

In dit onderzoek wordt in de toekomst naar een richtlijn 
toegewerkt, waarbij training en ondersteuning van commu-
nicatiepartners volgens deze richtlijn een 
positief effect heeft op het gebruik van de 
spraakcomputer, zowel voor de communi-
catiepartners als voor de gebruikers zelf.

Meer informatie over het AAC Follow-up 
project: https://www.deelkracht.nl/pro-
jecten/aac-follow-up/
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Woordenschatontwikkeling bij kinderen met 
het Down syndroom: een communicatief per‑
spectief Stijn Deckers (Leerstoel Ondersteunde 
Communicatie, Stichting Milo)

De taalontwikkeling van kinderen wordt gestuurd door de 
communicatieve situaties waarin ze terechtkomen en de 
mogelijkheden die ze krijgen tot het gebruiken van verschil-
lende communicatieve functies. Een kind dat vaak gaat 
zwemmen, leert makkelijker de woordenschat die hier 
typisch bijhoort zoals badpak, zwemmen, omkleden, water, 
nat, … Dat is hetzelfde bij normaal ontwikkelende kinderen 
als bij kinderen met het Down syndroom. Het ontwikkelen 
van communicatieve vaardigheden is een complex en in-
teractief proces tussen de verschillende kerndomeinen van 
communicatie (zie figuur). Het is belangrijk zicht te krijgen 
op de sterktes en de zwaktes van kinderen binnen al deze 
domeinen om hen te kunnen helpen zodat ze komen tot 
een volwaardige communicatie.

Uit onderzoek blijkt dat de kernwoordenschat bij kin-
deren met het Down syndroom gelijkaardig evolueert als 
bij normaal ontwikkelende kinderen, hetzij op een trager 
tempo. Er is dus geen sprake van een afwijkende woorden-
schatontwikkeling, wel van een vertraagde ontwikkeling. 
Uit onderzoek blijken volgende zaken de beste voorspellers 
te zijn voor de woordenschatontwikkeling bij kinderen met 
Down syndroom: mate van adaptief functioneren, eerdere 
woordenschat, communicatieve intentie, opleidingsniveau 
van moeder, aandacht, fonologische bewustzijn en de mate 

waarin er wordt (voor)gelezen. Opvallend: de mate van 
verstandelijke beperking is hier geen voorspeller! 

Bij kinderen met het syndroom van Down communiceert 
een groot deel in de beginjaren vooral door middel van 
gebaren, pas later komt de verbale taalproductie of het 
spreken op gang. Het aandeel gebaren zakt wanneer de 
verbale productie stijgt. Het is echter niet zo dat de pro-
ductie van gesproken taal wegvalt omdat er ondersteunde 
communicatie (gebaren, spraakcomputer, …) wordt ingezet. 
Integendeel, het gebruik van OC, zoals een spraakcomputer, 
toont meteen mooie resultaten. De woordenschat wordt 
uitgebreid doordat woorden die anders niet altijd goed 
verstaanbaar zijn, aangevuld worden met output van de 
spraakcomputer. Ook heeft het gebruik van een spraak-
computer een positieve invloed op de spraakvaardigheden 
bij kinderen met het Down syndroom. Het is dus belangrijk 
open te staan voor multimodale communicatie, dit wil 
zeggen dat iedereen op verschillende manieren mag com-
municeren, naargelang wat bij de situatie past. 

Stijn sloot af met een quote van Robert Louis Stevenson 
die hij vaak gebruikt: ‘All speech, written or 
spoken, is a dead language, until it finds a 
willing and prepared hearer’

Meer informatie over de verschillende kern-
domeinen van communicatie: https://www.
stichtingmilo.nl/artikelen/nieuwe-serie-milo-
verhalen-over-kerndomeinen
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Het ondersteunen van de vroege taalontwik‑
keling bij kinderen met een verstandelijke 
beperking Margje van der Schuit

Margje presenteerde ons de onderzoeksresultaten van een 
studie die ze zelf uitvoerde in 2011. Communicatie, taal 
en geletterdheid vormen vaak de basisvoorwaarden voor 
participatie in de maatschappij. Bij kinderen met een ver-
standelijke beperking zijn er vaak lagere taal- en leesvaar-
digheden. Het onderzoek probeerde in kaart te brengen 
hoe de taalontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke 
beperking verloopt en hoe de omgeving hierin het beste 
kan ondersteunen.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat kinderen met een 
verstandelijke beperking vaak specifieke achterstanden 
oplopen. Op vlak van taal en geletterdheid kwam het be-
lang van een stimulerend aanbod vanuit de directe omge-
ving naar voor. Indien ouders geen of lage verwachtingen 
hebben in verband met lezen en schrijven voor hun kind, 
ze zelf met weinig plezier of interesse voorlezen of minder 
activiteiten met boeken aanbieden, zie je dit gereflecteerd 
in het niveau van geletterdheid van het kind.

De kinderen binnen het onderzoek werden via een inten-
sief therapeutisch behandelprogramma KLINc begeleid. 
KLINc staat voor ‘Kinderen Leren Initiatieven Nemen in 

Communicatie’ en is een therapieprogramma van Stich
ting Milo. Vanuit een persoonlijk ontwikkelingsprofiel wordt 
een individueel behandeltraject uitgewerkt. Er wordt tijdens 
verschillende cycli rond individueel bepaalde topics, de 
zogenaamde ‘ankers’, gewerkt, passend bij de leeftijd en de 
interesses van het kind. Voorbeelden: het anker Familie, het 
anker Bouwen. 

De effectiviteit van het KLINc-programma werd in kaart 
gebracht. Na een behandelingscyclus is er telkens een 
ontwikkelingsgroei te zien qua taal, voornamelijk bij niet-
sprekende kinderen. Wanneer de trainingscyclus stopt, 
verloopt die groei terug op een trager niveau. Het is niet 
altijd eenvoudig om de geleerde taal voor langere tijd vast 
te houden. 

Conclusies vanuit het onderzoek van Margje van der Schuit 
benadrukten de positieve effecten op de taalontwikkeling 
die vroege taalinterventies zoals KLINc bij kinderen met een 
verstandelijke beperking bieden. Het lang-
durig aanhouden van interventies is belang-
rijk om de geleerde taal te kunnen blijven 
vasthouden. 

Meer informatie over het KLINc-programma: 
https://www.stichtingmilo.nl/programmas/
klinc

Beginnend en begrijpend leren lezen door 
kinderen met een verstandelijke (en audi‑
tieve) beperking Arjan van Tilborg en Evelien van 
 Wingerden

Arjan en Evelien stelden een onderzoek voor vanuit Kentalis 
en de Radboud Universiteit. Ze vertrokken hierbij vanuit 
twee citaten uit het onderzoeksvoorstel: 

‘Geletterdheid is nodig om een volwaardig en actief lid te 
kunnen zijn van onze samenleving.’

‘Ten onrechte wordt verondersteld dat geletterdheid voor 
deze kinderen (met verstandelijke beperking) te hoog 

gegrepen is. Er wordt hen dan te weinig kans geboden om 
een basisgeletterdheid te ontwikkelen.’ 

Uit het onderzoek blijkt dat geletterdheid helemaal niet 
te hoog gegrepen is voor kinderen met een verstande-
lijke beperking. Er zijn grote gelijkenissen tussen normaal 
ontwikkelende kinderen en kinderen met een verstandelijke 
beperking wat betreft de leesontwikkeling. Zo is bijvoor-
beeld bij beide groepen het technisch lezen de belangrijkste 
voorspeller voor de vaardigheden op vlak van begrijpend 
lezen. In grote lijnen loopt de ontwikkeling van begrijpend 
lezen ook hetzelfde bij kinderen met een verstandelijke 
beperking. We zien hier dus geen afwijkende, maar een 
vertraagde ontwikkeling. 

Film als Ondersteunde Communicatie: ver‑
beteren van de taalvaardigheid van kinderen 
en jongeren die niet of nauwelijks kunnen 
spreken Mascha Legel 

Als afsluiter van het symposium stelde Mascha Legel de 
methode FaOC voor (Film als Ondersteunde Communica-
tie). De methode richt zich op niet of nauwelijks sprekende 
kinderen. 

Bijzonder is dat de kinderen en jongeren zélf dagelijkse 
situaties filmen. Masha geeft aan dat ze de regie in de 
handen van de gebruiker leggen om zo de communicatie 
te verbeteren. De kinderen kunnen aan de hand van de 

films hun verhalen en ervaringen vertellen. Het is voor de 
begeleiding interessant te zien hoe de kinderen de wereld 
ervaren. Vaak letten zij op andere zaken dan volwassenen, 
hebben zij aandacht voor of hechten ze belang aan andere 
dingen dan wij zouden inschatten. 

De bedoeling is om in de toekomst onder 
het project ‘Mijn film, Mijn verhaal’ een les-
methode te ontwikkelen, gebaseerd op de 
principes van FaOC, die makkelijk inzetbaar is 
binnen het onderwijs en in de maatschappij.

Meer informatie over FaOC: https://www.
etnosfilm.nl/web/faoc
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Rett meid Ruth le ert lezen
Een kroniek

Rett meidje Ruth is negen jaar oud. Ze leert lezen. Ze heeft al heel wat 
stappen gezet, en er is nog een lange weg te gaan. 

Mama Leen stimuleert, begeleidt en programmeert dat het een lieve lust 
is. Zij heeft een duidelijk doel voor ogen. 
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Rett meid Ruth le ert lezen
April 2014
Een eerste contact met oogbesturing op de Rett 
familiedag. Ruth is net twee en het is onze eerste 
familiedag. Ik had die dag heel veel te verwerken. 
De presentatie over oogbesturing van Leonieke 
leek voor mij nog een ver van mijn bed show, 
zeker omdat er nog geen enkel goedgekeurd 
dossier was in België.

Oktober 2015
De aanvraag van de Tobii voor Jana is 
goedgekeurd lees ik op facebook. Super pio-
nierswerk. Dit doet al wat radertjes draaien bij 
mij, maar als ik een ballonnetje oplaat in Ruth’s 
revalidatiecentrum, dan zijn ze van mening dat 
Ruth (nog) geen keuzes kan maken (een van de 
voorwaarden om effectief tot communicatie te 
komen). Ik denk: zeker interessant, maar nog niet 
voor nu.

Eind Januari 2016
Jaarlijkse bespreking met professor Vanakker 
van Genetica. Daar opper ik opnieuw het idee 
van oogbesturing. Hij is van mening dat het 
zeker geen kwaad kan om het eens te proberen. 
In maart 2016 volgt een testperiode met een 
spraakcomputer met oogbesturing. Ruth toont 
veel interesse in het beeldscherm. Ze heeft er 
duidelijk plezier in en haar broer vertoont ook 
meer interactie met zijn zus (Zusje, moet ik 
helpen? Pak die daar zusje! Goed gedaan hoor!) 
Daarom alleen al beslis ik om ervoor te gaan. In 
afwachting van het toestel, volg ik in april 2016 
een cursus bij Jabbla om zelf te leren program-
meren met Mind Express. 

7 Juni 2016
Daar is hij dan: Ruth’s eigen geprefinancierde 
PC eye explore oogsturing. Na de cursus Mind 
Express bij Jabbla smijt ik mij meteen op het  
ineenknutselen van een heel basic communicatie-
platform: een aantal quizjes met ‘Waar is mama?’ 
waar Ruth dan uit twee moet kiezen, prenten met 
hot spots, … .

Ruth vindt de spelletjes leuk. Het is ook fijn om 
iets te kunnen doen met haar, maar communi-
catie loopt echt moeilijk. Ik wou vooral keuzes 
inbouwen, maar hoe maak je een keuze interes-
sant voor een meisje dat een hekel heeft aan 
eten en niets grijpt? Ook de ergo is er nog niet 
van overtuigd dat communicatie echt tot Ruth’s 
mogelijkheden behoort. Daardoor is ze niet echt 
hulpvaardig bij het helpen uitwerken van een 
methode.

September 2016
Het Rett communicatiesymposium in Nederland 
brengt heel veel duidelijkheid en geeft mij hand-
vatten om echt concreet te starten met het luik 
communicatie, niet alleen Ruth ‘bezighouden’ op 
haar computer.

En dan komt daar in december 2017 de zo 
belangrijke reddende hand van Rozemie. De Rett 
communicatiecoach komt mee naar de school 
en het revalidatiecentrum om als professional 
tot professional uit te leggen dat het de moeite 
loont om in te zetten op echte communicatie. Je 
ziet Ruth’s juffen en therapeuten zin krijgen om 
mee te stappen in het verhaal. Zo belangrijk en 
zo nodig, want je kan als ouder zoveel doen als 
je wil, zolang de therapeuten en de school niet 
meedenken en meewerken, kan alles maar zeer 
traag vooruit gaan.

Samen met Caroline en Robrecht, die ook op het 
communicatiesymposium in Nederland aanwezig 
waren, stappen we naar Jabbla om te bekijken 
of zij ons kunnen ondersteunen bij het uitbouwen 
van een standaard maar toch te personaliseren 
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communicatieplatform, waarbij alles groot genoeg 
blijft om met oogsturing te kunnen aansturen. Na 
een heleboel meetings en online bijeenkomsten 
hebben we een 7 bij 7 raster met een logische 
opbouw van basiscategoriën en woordenschat. 
Het is opgebouwd met iconen met telkens ook 
de tekst bij.

Ondertussen heeft Ruth een andere logopediste 
die er ongelofelijk veel vertrouwen in heeft dat 
Ruth meer kan dan wat haar nu aangeboden 
wordt. Zij start met het aanleren van het herken-
nen van woordbeelden en begint daarbij met 
‘Ruth’, ‘jas’, ‘eten’ en ‘pc’. In de verschillende 
therapieën komen thema’s aan bod waar telkens 
ook woordbeelden aan gekoppeld worden, bij-
voorbeeld bij ‘spelen’ leert Ruth volgende woord-
beelden herkennen: kietelen, zingen, dansen en 
ballon.

Ruth heeft ondertussen het programma ‘Look to 
Read’ waarin ze leert om van links naar rechts 
naar woorden te kijken die dan worden uit-
gesproken. Na een zin krijgt ze als beloning een 
stukje tekenfilm die de zin uitbeeldt. Ruth heeft 
graag bewegende beelden en de filmpjes mo-
tiveren haar om te lezen, zeker met de kat lekker 
op haar schoot. Het sprekend boek is uitgebreid 
met een functie om het uitgesproken woord op 
het tempo van de leesstem te laten oplichten. 
Ook heel fijn om samen met Ruth een boekje te 
bekijken.

Op zevenjarige leeftijd gaat Ruth naar het lager 
onderwijs. Samen met de logo en de ergo beslis-
sen we om Ruth echt te leren lezen, dus op let-
terniveau en niet langer met woordbeelden. 

We kiezen voor de methode ‘aap zee koe’. Ik 
kan weer beginnen met het maken van pagina’s, 
bijvoorbeeld een pagina waarbij Ruth achter-
eenvolgens en van links naar rechts ‘de’, ‘aa’ en 
‘p’ moet aanduiden, waarna ze als beloning een 
zot filmpje van een aap te zien krijgt. Een pagina 
waarop Ruth telkens twee foto’s te zien krijgt, 
waarbij ze dan op basis van wat de begeleider 
zegt de juiste moet aanduiden. Een pagina met 
letterbeelden, waarin boven haar computer reeds 
de boxjes ‘de’ en ‘k’ hangen en dan vragen wat 
er nog moet komen. Ze kan dan kiezen uit ‘oe’ 
en ‘aa’. Pagina’s waarin ze de letters in de juiste 
volgorde moet zetten om het woord te vormen 
(de vraag wordt vaak gesteld via een foto, maar 
ook auditief). Er is telkens ook een leuk spelletje 
of een zoekprent, waarbij het niet gaat om juist 
of fout, maar om het onderzoeken. Voor het zelf-
standig werk in de klas worden ook diareeksen 
gemaakt waarop zij telkens andere foto’s te zien 
krijgt van de gekende woorden, waardoor ze leert 
dat een aap niet alleen die ene foto of die ene 
picto is.

Stukje bij beetje worden de woorden uitgebreid. 
Dat is telkens veel werk voor mij, maar wel heel 
fijn om te doen. Bijpassende filmpjes zoeken is 
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leuk, maar vooral: dat ik moet programmeren 
betekent dat Ruth vooruit gaat.

Ondertussen beheerst Ruth reeds volgende 
woorden: 

Op haar communcatiepagina’s worden de af-
beeldingen van de woorden die ze beheerst 
vervangen door het woord. En wees maar zeker 
dat ze het woord ‘moe’ goed beheerst!

Een maandje geleden introduceerden de thera-
peuten een beperkt toetsenbord, nu nog met 
enkel de klanken of letters die Ruth reeds kent. 
En ja hoor, na een paar weken maakte Ruth op 
vraag op haar toetsenbord het woord ‘aap’. Dit 

zijn inderdaad 
letters die zeer 
centraal staan, 
de vraag om 
‘koek’ te maken 
lukt haar nog 
niet. Maar Rome 
is ook niet op 1 
dag gebouwd.

Het doel waar we naar streven is dat Ruth onder-
staand toetsenbord kan gebruiken. Als Ruth dat 
zou kunnen beheersen, dan kan ze echt zelf aan-
geven wat ze wil, dan is ze niet langer afhankelijk 
van wat er in haar computer is geprogrammeerd, 
dan moet ze niet denken ‘Waar zou dit woord zit-
ten?’ en constant van pagina veranderen.

Er is nog een lange weg te gaan, maar hoe zot 
zou het zijn als Ruth hierin zou slagen tegen het 
einde van haar schoolcarrière? Dat duurt nog 
langer dan tien jaar. Als ik kijk naar wat ze nu al 
kan, dan geloof ik oprecht dat het haar zal lukken.

Is lezen en typen op zich het doel? Neen, zeker 
niet. Het doel is dat Ruth gelukkig is. Als je ziet 
dat Ruth zich zelfstandig kan bezighouden met 
haar spraakcomputer met oogbesturing, zonder 
hulp van anderen. Dat ze ze dingen kan aangeven 
die ze anders niet zou kunnen aangeven. Dan 
wordt zij daar zelf oprecht gelukkiger van. 

En haar geluk, dat is mijn doel.

(Leen)
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Is lezen en typen op 
zich het doel? Nee. Het 
doel is dat Ruth kan 
aangeven wat ze wil en 
voelt. Dat maakt haar 
gelukkiger. En haar 
geluk, dat is mijn doel.



het paardAlle Rett meiden kennen ...
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Luca

Freya

Tessa

Marjan

Boven links. Dit is Luca met Darko, het paard waarop 
ze gewoonlijk rijdt bij de hippotherapie. Ze wordt er 
begeleid door psycholoog Ilana en kinesist Maryse. Na 
een aantal sessies begon Luca de pels van het paard 
te strelen. Ongewoon gedrag voor haar. 
(Katalin)

Onder rechts. Marjan op het paard. Paardrijden in 
Zevenbergen.
(Leon)

Boven rechts. Freya met het paard Enja dat een 
bezoekje bracht. Dat vond ze geweldig, een paard in 
eigen tuin.
(Veerle)

Onder links. Tessa ging vroeger regelmatig naar de hippo t he-
rapie. Sinds haar scoliose ingreep niet meer, we weten niet of 
dat nog comfortabel is met die twee staven in haar rug. Op 
school hebben ze ook dieren en ze gaan regelmatig naar de 
boerderij. Tessa heeft niet echt interesse in dieren, maar ze is 
er niet bang van. Naar een dierenpark gaan is geen meer-
waarde voor haar. Laatst moest ze wel erg lachen toen ze de 
apen hoorde ‘ruzie maken’.
(Peggy)



Maaike bij de paarden tijdens een wandeling in Domein Beisbroek te Brugge.
(Jan)het paard
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Juni 2022
We naderen de vakantie, maar eerst is er nog 
wat examenstress voor Hanne. Met mij gaat het 
ondertussen wat beter. Ik besluit om progressief 
weer te gaan werken, aangezien vanaf juli een 
drukke periode begint in de zorg. Eerst nog een 
weekje vakantie met ons allen in de Ardennen in 
hetzelfde aangepaste huisje als vorig jaar.

We merken dat Lisa af en toe kleine epilepsie-
aanvallen doet. Haar ogen draaien weg en de 
oogleden trillen. Dat komt regelmatig voor. In juli 
hebben we sowieso een 
afspraak bij de neurologe. 
Voor de rest genieten 
we van een weekje 
ontspanning op het tem-
po dat Lisa aangeeft.

Juli 2022
Op 7 juli heb ik een 
afspraak met de neuro -
loge en vertel ik haar over 
de kleine absences die 
Lisa soms doet. Twee 
dagen ervoor werd een 
dalspiegel van de Lamictal 
genomen, maar de 
resultaten zijn nog niet 
gekend. We besluiten om 
de medicatie toch wat op 
te drijven eens de waarde 
gekend is, aangezien Lisa 
in april al balanceerde op 
de grenswaarde. We 
spreken af om de dal-
waarde af te wachten en 
dan op te drijven.

Het weekend van 16 juli 
doet Lisa heel regelmatig 
kleine insulten en draaien 

haar ogen weg. Ik hoorde nog niets van de neuro-
loge en ook niet van de leefgroep. Ik besluit om 
maandag op te bellen.

De neurologe is net in verlof voor drie weken 
en ook de huisarts is in verlof … Na een aantal 
telefoontjes, krijg ik te horen dat de waarde 0,8 
is, waar die normaal boven de 3 moet zijn. Mijn 
vermoeden wordt bevestigd, het spook van de 
epilepsie is terug. Gelukkig kan ik een andere 
neuroloog aan de telefoon krijgen. Die besluit om 
de medicatie op te drijven en zelfs iets sneller dan 

voorzien. In mijn binnenste 
had ik dat ook al gedacht: 
20 jaar ervaring met 
epilepsie maakt dat je 
het eigenlijk zelf al kan 
voorspellen.

Ondanks het opdrijven 
van de medicatie, doet 
Lisa toch nog vaak kleine 
insulten. Ze ziet af en wij 
staan erop te kijken. Door 
een periode ook Temesta 
te geven ’s avonds, keert 
de rust ietsje terug, 
maar ze is nog niet echt 
aanvalsvrij … We proberen 
zoveel mogelijk rust in te 
bouwen en passen onze 
weekendplanning aan 
aan het tempo van Lisa.

Augustus 2022
De zomer verloopt op een 
gezapig tempo verder. 
We kijken uit naar ons 
verlof aan het einde van 
de maand. We gaan voor 
de eerste keer sedert 20 
jaar op vakantie met 

Het dagboek van 
en haar gezin (deel 6)

RETT familie
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ons tweeën. Lisa kan geen grote reis meer aan 
en Hanne wil liever met vriendinnen op reis. Wat 
normaal is voor een 20-jarige.

Op 24 augustus werk ik mijn laatste dag, dan 
volgen drie weken vakantie. ’s Avonds krijg ik 
telefoon van het rusthuis dat mama niet goed is. Ze 
had de maandagnacht serieus last gehad van een 
rotavirusbesmetting, was kortademig en had slechte 
saturaties … NIET WEER!!! Het spook doemt op dat 
dit misschien geen vakantie wordt. Gelukkig was het 
door uitdroging door de felle diarree dat ze koorts 
had. Met het toedienen van vocht en antibiotica 
kwam ze er snel weer bovenop.

We zetten ons verlof in met een trouwfeest waarop 
Sven getuige is. Het wordt een prachtige zonnige 
dag en ook Lisa kan meegenieten van dit mooie 
moment. Tijdens de receptie breng ik haar terug 
naar de leefgroep, want een avondfeest is te 
vermoeiend voor haar. We zullen haar pas terugzien 
op 10 september.

Op 28 augustus vertrekken we richting Dordogne 
om dan na vier dagen door te trekken naar 
Perpignan. Het wordt een mooie en zeker zonnige 
vakantie. We genieten volop.

Lisa doet het ondertussen ook weer wat beter. 
De epilepsie is eindelijk weer onder controle. We 
zien stilaan onze vrolijke Lisa terug verschijnen en 
genieten van haar vrolijke gebrabbel.

September 2022
We genieten van ons verlof. Terwijl wij nog op reis 
zijn, haalt Hanne haar zus op in de leefgroep om 
een paar dagen voor haar te zorgen en haar mee 
te nemen naar Pairi Daiza. We zijn fier op Hanne 
dat ze dat wil doen voor haar zus. En op die manier 
genieten ze ook eens van quality-time met zijn 
tweetjes. Wij krijgen uitgebreide verslaggeving via 
WhatsApp.

Hanne start opnieuw met haar studies en kan met 
een schone lei beginnen, want ze was geslaagd 
voor haar herexamens. Ik besluit om, na drie 
maanden 50% werken, terug naar 75% te gaan 
vanaf 1 oktober. Ik kan nog wat verlof opnemen 
in september, zo kan ik geleidelijk aan weer op-
bouwen. Met de medicatie lukt dat goed. We zullen 
eind van het jaar zien hoe het evolueert, om dan 
stilaan de medicatie weer af te bouwen.

Lisa krijgt meer en meer last van haar linkerbeen 
dat naar binnen draait. De kinesist stelt voor om 
een nacht-orthese aan te vragen, zodat ze in een 
correcte houding ligt. Weer een stapje verder … 
We besluiten om dit te doen, vooral omdat we 
haar stappen zoveel mogelijk willen onderhouden. 
We merken ook dat ze door de spasmen in haar 
rechterbeen minder stabiel staat zonder steun. 
Ze staat net als een flamingo als ze uit de rolstoel 
komt. Dan moeten we dat been even de tijd geven 
om te ontspannen vooraleer ze kan stappen.
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Gelukkig staan de kinesisten van Cirkant en van 
de Krokus ons met raad en daad bij en helpen ze 
ons zoeken naar de beste oplossing voor Lisa. Ook 
zij zijn ervan overtuigd dat we Lisa zo lang mogelijk 
mobiel moeten kunnen houden en het stappen 
zoveel mogelijk moeten onderhouden.

Oktober 2022
Het leven kabbelt rustig verder. We genieten van 
een mooie nazomer.

Lisa is weer de vrolijke meid van voorheen en we 
kunnen de lastige periode van de epilepsie gelukkig 
weer achter ons laten. Ze geniet van het gebeuren 
op de leefgroep en gaat af en toe mee op uitstap. 
Een dagje Brugge met een wandeling, een etentje 

en een bezoekje aan de cinema kan ze best 
appreciëren.

Ook voor ons gaat alles zijn gewone gangetje. 
Ik kan nog wat verlof inplannen en ga eens een 
weekje mee met Sven met de vrachtwagen. We 
gaan naar Ierland en genieten van deze week met 
ons tweetjes, ook al moet Sven werken. We hebben 
alle tijd samen en kunnen ook eens genieten van 
een goed gesprek.

We gaan stilaan de winter tegemoet en genieten 
van de warmte en de gezelligheid thuis. Geniet van 
de feestdagen en tot volgend jaar!

(Sven, Griet, Lisa en Hanne)
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en wilde dierenRett meiden

al dan niet echt ...

Onder rechts. We gingen met z’n drieën op familie-uitje 
naar Dierenrijk in Nederland voor Paulien’s verjaardag. 
Het was de eerste keer dat ze echt geïnteresseerd 
was in de dieren. Op de foto zie je bruine beren. In 
Dierenrijk kan je redelijk dicht bij de dieren komen (hun 
leuze is ‘kom dichter bij de dieren’), dat maakt het ge-
makkelijker voor haar. Het enthousiasme straalde eraf!
(Lieve) 

Boven links. Onlangs kwam er iemand langs met knuf-
feldieren voor de bewoners van het GielsBos. Margot 
werd ‘geknuffeld’ door een slang, maar ook een konijn, 
een hondje, een cavia, een egel en een kip passeerden 
de revue. Er werd diep in elkaars ogen gekeken. 
Margot heeft de nieuwsgierige kip plots bij de keel 
gegrepen. De kip heeft even moeten bekomen van die 
Margotknuffel.
(Lieve)

Onder links. Hoe leuk is het als je met je spraakcom-
puter kan vertellen welke dieren je allemaal ziet in de 
dierentuin.
(Leonieke)
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RETT familie
An De Muynck
21 maart 1984 - 28 september 2022

Anneke is heel plots van ons heengegaan. Ineens 
was ze er niet meer. Iedereen die ooit een Rett 
familiedag heeft bijgewoond in het GielsBos, 
kent haar. Een lief, rustig Rett meisje met een 
hartveroverende glimlach. 

Anneke stond aan de wieg van de Rett 
vereniging. Samen met haar ouders, Luc en 
Marie-France, legde ze in 1985 het eerste 
contact met een ander Rett gezin. Papa Luc 
heeft mee de Rett vereniging opgericht en zette 
zich jarenlang met hart en ziel in voor alle Rett 
gezinnen. 

Rust in vrede, Anneke
Je blijft altijd in ons hart
Je blijft altijd deel uitmaken van onze Rett familie

Onze oprechte deelneming aan haar ouders 
Luc en Marie-France, haar zus en schoonbroer 
Katrien en Brecht, haar neefjes Wannes, Jonas 
en Sander. En aan allen die haar graag zien.

(Het bestuur)

Rust in vrede
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Ludovic Vandenbroele
12 april 1945 - 24 september 2022

Ludo was een lieve man en een super opa voor Rett meid Thea. 

Hij en zijn vrouw Hilda gaven als grootouders een interview voor 

onze Rett Gazet in 2018. De liefde en de warmte spatten ervan 

af. Ludo wordt gemist. Hij leeft verder in de herinneringen van zijn 

geliefden.

Onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote Hilda, zijn dochter 

en schoonzoon Pascale en Jork, zijn kleinkinderen Arno en Thea, 

zijn familie en vrienden.

(Het bestuur)

Welkom, Sem!

Het interview 
met Ludo en zijn 
echtgenote Hilda 
in Rett Gazet 51, 

pagina 30-35

Rett meidje Ellis had al een 
zusje Lena, nu heeft ze er ook 
een klein broertje bij.

Sem werd geboren op 23 
augustus 2022. Ellis ziet haar 
broertje zo graag, ze is heel lief 
voor hem.

Welkom aan de nieuwe spruit! 
Van harte proficiat met jullie 
zoontje en broertje Jan, Elien, 
Ellis en Lena!

(Het bestuur)
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Het is een zonnige zaterdagmiddag begin november. Veel 
bomen zijn nog groen (het warme weer zit daar voor iets 
tussen volgens de bomenexpert op de podcast), ik passeer 
zelfs een veld met nog bloeiende zonnebloemen. Het is 
heel ondruk vandaag. Na Brussel kom ik volgens Waze 
zeven minuten vroeger op mijn bestemming dan voorzien. 
Hoe raar is dat. De Limburgers heten mij welkom.. Ik ben 
er bijna.

Rett meid Liliana (10) woont met haar zus Lorena (15) en 
haar ouders Rosario en Annemie in een rustige woonwijk 
in hartje Limburg. Liliana is gezellig een filmpje aan het 
kijken op tv. Ze volgt me met haar grote ogen bij het 
binnenkomen. Onbekend volk. Maar algauw schenkt ze 
mij een eerste aarzelende glimlach. Er volgen er nog vele. 
Hartveroverend. 

Rosario werkt als cipier in de gevangenis van Tongeren. 
Hij heeft zijn opleiding gedaan in 2013, in de gevangenis 
van Brugge. Dat betekende telkens daar zijn van maan
dag tot vrijdag. Een pittige tijd, zegt Annemie. Zij is 
verpleegkundige en werkt in een woonzorgcentrum. 
Oudste dochter Lorena zit op de middelbare school en 
volgt natuurwetenschappen: fysica, biologie, chemie en een 
heleboel wiskunde. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen.

L: Ik wil later in de zorg werken, net als mama, maar dan 
eerder in de richting chirurgie. 

R: Dit huis had maar twee slaapkamers. We hebben de 
zolder aangepakt en daar een ruimte voor Lorena gemaakt. 
Ze heeft nu haar eigen stek waar ze kan studeren en haar 
ding doen. Liliana heeft haar kamer beneden, naast die van 
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ons. We hebben het voor haar gezellig, vrolijk en praktisch 
ingericht, met een mooie bedbox en alles wat er nodig is 
voor haar verzorging.

A: Liliana is een rustig meisje. Meestal is ze blijgezind. Ze 
heeft haar momenten dat het niet gaat, net zoals iedereen, 
en dan hebben we het geweten. Maar dat komt niet 
vaak voor. Over het algemeen is ze tevreden en lacht ze 
gemakkelijk. Ze kan zich lang in haar eentje bezighouden, 
vindt het geweldig om filmpjes te kijken.

Als baby evolueerde ze normaal. Ze praatte een beetje, 
ze kon omrollen, ze kon zitten en ze verplaatste zich al 
poepschuivend. Op een dag, ze was toen 18 maand oud, 
was ik de was aan het ophangen en plots hoorde ik een 
klap. Liliana lag plat op haar gezichtje in haar box. Rett 
kwam met een knal, maar het heeft lang geduurd vooraleer 
we wisten dat het Rett was.

Diagnose
A: Eerst dacht ik dat ze haar hoofd of haar nek beschadigd 
had door de val. Maar de foto’s toonden geen kwetsuren. 
Ze kon van het ene op het andere moment niets meer. Ze 
maakte ook geen contact meer. Ze keek gewoon door je 
heen. Ze at en dronk wel, maar ze was nooit blij. Ze toonde 
geen enkele emotie. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. 
Sindsdien is ze wel weer sociaal en vrolijk.

R: We wisten niet wat er aan de hand was en hebben 
jarenlang de ene na de andere dokter bezocht. In het 
kinderziekenhuis UZ Brussel vanJette zijn we geweest, 
het COS in Leuven en dan jaren in Hasselt op de 
dienst Menselijke Erfelijkheid. Niemand vond wat haar 
scheelde. Op een moment zijn ze gestopt met zoeken. Die 
onwetendheid was verwarrend.

Op school hadden ze gemerkt dat Liliana epilepsie had. Ze 
deed absences. Dat hadden wij ook gemerkt, ze had dat al 
lang, maar we herkenden dat niet als epilepsie. We dachten 
dat het afwezigheden waren, dat ze gewoon aan het staren, 
aan het dagdromen was. Ik kende epilepsie alleen als de 
grand mal. Met stuipen en zo. Zodra je weet wat er aan de 
hand is, doe je daar iets mee.

A: Ze is jaren in behandeling geweest voor haar epilepsie. 
Ze kreeg de ene medicatie na de andere. Niets werkte. In 
tegendeel, het werd steeds erger. We kregen het niet onder 
controle. Op aanraden van haar kinderarts zijn we dan voor 
een – ondertussen derde – opinie gegaan naar professor 
Ceulemans in het UZA.

Die wierp een blik op Liliana en stelde ons heel gerichte 
vragen. Heb je dit gemerkt? Heeft ze daar last van? Hij 
vroeg naar de meest opvallende symptomen van Rett. 
En we herkenden alles. We keken elkaar aan en voelden, 
dit is anders, die man is iets op het spoor. Ik krijg er nog 
kippenvel van als ik aan dat moment denk. Bleek dat hij 
onmiddellijk dacht aan Rett. Eindelijk, na al die jaren, kregen 
we een diagnose. Het was 2018, Liliana was zes jaar oud.

R: Het rare is, we gingen daar niet om een diagnose 
te krijgen, maar om een oplossing te vinden voor de 
epilepsie. Die hebben we daar ook gekregen. Doordat ze 
wisten dat Liliana Rett had, konden ze gerichter medicatie 
voorschrijven. Als we het vroeger geweten hadden, zouden 
we bijvoorbeeld nog meer ingezet hebben op kine. Maar 
zolang je niet weet wat belangrijk is, doe je zomaar wat. Je 
weet niet wat het is, je weet niet waar het naartoe gaat.

A: Ik dacht ‘eindelijk iemand die mij gelooft’. Die gelooft 
wat ik zie. Want alle anderen zeiden ‘het is niet zo erg, 
je overdrijft’. Dan denk je dat je spoken ziet, dan begin 
je te twijfelen aan jezelf. Er zijn traantjes gevloeid na de 
diagnose, veel traantjes, maar we waren vooral opgelucht. 

R: Het is denk ik anders wanneer je kindje van een jaar 
of twee die diagnose krijgt. Dan heb je nog hoop op 
beterschap. Wij wisten ondertussen dat wat Liliana ook 
had, het niet te genezen was. Wij waren het stadium van 
de hoop al voorbij. Nu konden we gericht zoeken naar de 
beste behandeling, de beste hulpmiddelen en therapieën. 
Voordien tastten we in het duister.

A: Professor Ceulemans heeft ons dan doorverwezen naar 
het multidisciplinair CEPRA team van het UZA, daar gaan 
we nu halfjaarlijks op controle. Zij regelen de planning 
en maken de afspraken voor ons, zodat we iedereen op 
dezelfde dag kunnen zien. Daar ga ik graag voor naar 
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Antwerpen, ik ben zo blij dat die er zijn. We zien dan een 
orthopedist, kine, logo, kinderarts, neuroloog, diëtist. Ze 
doen een EEG, kijken haar wervelkolom na (ze heeft 
namelijk scoliose), … Ze heeft nu een korset, en braces voor 
haar voetjes.

R: Op een ander moment spreken we af met de tandarts 
van het team. En met de oogarts. 

A: We waren vroeger al bij een oogarts geweest, maar die 
zei dat ze te jong was om te testen. Ze was toen drie à vier 
jaar. In het UZA zei de oogarts bij de eerste controle: dat 
meisje is zo blind als een molletje. Ze zag nauwelijks iets en 
dat wisten wij niet. Toen ze haar eerste brilletje kreeg, zijn 
we gaan shoppen. Liliana heeft uren geen kik gegeven. Ze 
keek alleen maar rond. Ze wist niet wat er gebeurde. Er 
ging een wereld voor haar open.

School
A: Liliana gaat naar Heideland in Heusden-Zolder sinds 
ze tweeënhalf is. Het is een Go! school voor bijzonder 
onderwijs. Een fantastische school. Ik ben zo blij dat ze daar 
kan gaan. 

R: In het begin waren er nog weinig kindjes en was de 
begeleiding zo goed als een op een. Zij en de andere 
kinderen worden er ongelooflijk goed begeleid. Ze krijgt er 
alle aangepaste therapie.

A: Ze geven haar kine, logo, snoezelen, Sherborne, 
zwemmen, paardrijden en nog veel meer. Dat kan je haar 
thuis niet bieden, die mensen zijn daarvoor opgeleid en 
doen een fantastische job. Liliana gaat dan ook heel graag 
naar school. De routine doet haar deugd. Ze wordt de hele 
dag beziggehouden en is goed moe als ze thuiskomt. Het is 
dan eten, wassen en slapen. 

In haar klas zit nog een Rett meisje, Selin, die is wat jonger. 
Na de diagnose van Liliana hebben ze verbanden gezien 
tussen haar en Selin. Toen Selin op school kwam had ze al 
een diagnose, Liliana nog niet. Liliana kan daar op school 
blijven tot ze 15 is. Gelukkig nog een hele tijd. Daar ben ik 
zo blij mee. En dan begeleiden ze je om een vervolgschool 
te vinden.

We zijn nu ook aan het kijken voor een spraakcomputer. 
Dat heeft door corona wat langer geduurd, maar het 
dossier is nu klaar om ingediend te worden. De Rett 
communicatiecoach Rozemie heeft ons daar geweldig bij 
geholpen. Ze heeft onder andere contact gelegd met de 
school, voor hen is dat ook iets nieuws. Liliana heeft twee 
testperiodes gehad. Dat was super, ze reageert daar heel 
goed op. Ze spreekt zo fel met haar ogen. 

R: Na die testperiodes was Liliana echt aan het zoeken 
van waar is dat ding nu? Hoe moet ik het hier nu duidelijk 
maken? We leven op hoop. We kijken ernaar uit.

PAB
A: Overdag gaat Liliana naar school. In de weekends en de 
vakanties is ze thuis. Een instelling wilden en willen we niet. 
Dus zelf zorgen is de enige mogelijkheid. We zijn er ook nog 
niet aan toe om haar eens achter te laten voor een nacht 
of een kortverblijf. Dat is voorlopig nog een stap te ver.

R: We hebben een aantal zeer zware jaren gehad. We 
werken allebei in wisselende diensten en organiseerden het 
zo dat altijd een van ons beiden thuis was voor Liliana. We 
hadden alleen wat familiehulp die we zelf bekostigden. En 
hulpmiddelen zijn ook duur. Daarvoor moesten we allebei 
fulltime blijven werken. 

A: Dat was geen leven, dat was overleven. We leefden 
volledig langs elkaar heen. Zagen en spraken elkaar nog 
nauwelijks. Lorena heeft daar ook veel van ondervonden. 
We hadden weinig tijd en aandacht voor haar. Ze heeft van 
jongs af aan haar plan moeten trekken. Dat vonden we 
dooderg.

R: Het was voor haar ook een speciaal leven. Het heeft 
haar gevormd. Haar leven was anders dan dat van andere 
kinderen. Die gingen al eens op uitstap of zo. Bij ons kon 
dat niet.

L: Ik wist en ik weet dat mijn ouders veel om mij geven. 
Ze hebben dat niet met opzet gedaan. Ik neem hen niets 
kwalijk. Het was niet iets waar ze een keuze in hadden. Het 
was niet gemakkelijk, maar zo was het nu eenmaal. Ik ben 
er heel snel zelfstandig door geworden. Ik ben met Liliana 
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en met de situatie opgegroeid. Ik weet 
eigenlijk niet beter. Ik ben dat gewoon.

A: En dan, op een dag in 2019, kregen 
we een PAB. Het was alsof we de 
lotto hadden gewonnen. Eindelijk 
konden we zorg inkopen, konden we 
assistenten in dienst nemen voor 

Liliana. Dat budget heeft ons leven grondig veranderd.

R: Het was zo vreemd in het begin. We hadden ineens af en 
toe een paar vrije uren. We wisten niet wat we daarmee 
moesten. We waren dat niet gewend.

Ons sociale leven was volledig weggevallen. Vrienden 
bleven weg en wij gingen ook nergens meer. We hadden 
nergens tijd of energie voor. We kenden elkaar niet meer. 
Dat PAB heeft ons niet alleen wat lucht en ademruimte 
gegeven, het heeft ons huwelijk gered. 

En dan hadden we ons budget, toen kwam corona roet in 
het eten gooien. In die periode was Liliana volledig thuis. Wij 
bleven allebei werken. Maar het zorgen ging beter met af 
en toe assistentie, die hebben veel kunnen opvangen.

A: Ik ben parttime gaan werken en een paar dagen ben 
ik assistent voor Liliana. We hadden assistenten voor de 
andere dagen, maar nu is iemand weggevallen wegens 
zwangerschap. Wij staan zelf in de zorg. We weten wat dat 
is. Tillen mag bijvoorbeeld niet meer. We zijn op zoek, maar 
het is moeilijk om iemand te vinden. 

R: We zouden het liefst een klein team hebben, mensen 
die elkaar afwisselen en ondereen afspreken. Nu hebben 
we twee assistenten. Als iemand ziek valt of op verlof gaat, 
zitten we in nesten. Het is en blijft een organisatie, maar 
het is niet meer te vergelijken met de situatie zoals die 
vroeger was. Het gaat heel wat beter nu we weten dat er 
momenten zijn dat we ontlast worden. Dat geeft rust. 

A: We hebben super assistenten. Ze zijn lief en zorgzaam 
voor Liliana. Ze horen bij ons gezinnetje. Rosario en ik zijn 
hen enorm dankbaar.

Familie en vrienden
R: Vroeger pasten onze ouders regelmatig op de kinderen, 
maar nu kan dat niet meer. Mijn ouders zijn op jonge leeftijd 
naar België gekomen en hebben elkaar hier leren kennen. 
Mijn vader is van Siciliaanse afkomst, mijn moeder is in 
Calabrië geboren. De familie van mijn moeder woont hier, 
mijn vaders familie woont nog deels in Sicilië. Een aantal 
jaar geleden is hij daar gestorven toen hij op familiebezoek 
was. Ik ben toen naar ginder geweest om zijn lichaam te 
repatriëren. Later moest nog veel geregeld worden, Lorena 
is dan meegegaan. Zij had die familie nog nooit ontmoet.

L: Ik had al gevlogen als kind. Voor Liliana er was, 
zijn we onder andere naar Bulgarije geweest. 
Maar die vliegreis naar Sicilië is de enige die ik 
me nog bewust herinner. Ik zat toen in het zesde 
leerjaar. Het was wel een beetje eng, maar ik 
denk dat dat een volgende keer niet meer zo zal 

zijn. Het was fijn om mijn familie daar te leren kennen.

A: Mijn ouders kunnen ook niet meer meehelpen. ‘t Is niet 
dat ze niet willen, maar Liliana wordt ouder en zwaarder 
en zij kunnen minder. Mijn moeder kan niet meer heffen. 
Mijn vader heeft een herseninfarct gehad en kan niet meer 
praten. Het is geweldig om hem en Liliana samen te zien. 
Het is alsof ze elkaar begrijpen. Ze zitten samen en ‘praten’ 
op hun eigen manier met elkaar. Het zijn de beste vrienden.

L: Mijn vriendinnen hebben totaal geen probleem met 
Liliana, ze bekijken mij niet raar omdat ik een zus met een 
beperking heb. Anders zouden het mijn vriendinnen niet zijn. 
Ik heb hele lieve mensen rondom mij.

Rett symptomen
A: Het akeligste symptoom vind ik de ademstops. Die 
heeft ze elke dag wel, vooral ‘s nachts. Haar adem valt stil, 
en als die weer in gang schiet dan schopt en stampt ze 
tegen haar bed. Soms moet ik haar even gaan kalmeren. 
Professor Ceulemans heeft ons daarover gerustgesteld. Hij 
zei dat ze genoeg prikkels krijgt om zich te herpakken.

Tanden poetsen is een hel. Dat laat ze heel moeilijk toe. 
Dikwijls bijt ze in mijn vingers. Ik heb in het begin haar 
tanden laten verzegelen zodat die niet zo snel slecht 
zouden worden. Ze was ook jong met haar tandenwissel. 
Zou ongeveer een jaar vroeger zijn dan normaal bij Rett.

R: We maken washandjes vast rond haar handjes. Anders 
verweken die, want ze stopt ze de hele tijd in haar mond. 
Vroeger had ze armbraces, maar dat gaf zo weinig 
bewegingsvrijheid en ze kon zich daar ook al uitwringen. Nu 
halen we een lading washandjes bij de Zeeman. Die zitten 
altijd in haar tas. Zo kunnen we regelmatig verversen. Het is 
misschien niet elegant, maar wel praktisch.

A: Sinds een paar maanden heeft Liliana last van spier-
spanningen. Ze spant zich volledig op en dan ineens 
ontspant ze weer. Dat is iets nieuws. Ik wist me geen raad. 
Maar door na te vragen bij andere ouders, weet ik nu dat 
het bij Rett behoort.

Liliana eet graag en goed. Eten is haar favoriete bezigheid. 
Allebei mijn kinderen hebben van kleins af aan alles 
gegeten. En dat doen ze nog altijd. Het zijn twee goede 
eters. Geen problemen daar. 

Vereniging
A: Het heeft – na de diagnose – wel een jaar geduurd voor 
we contact opgenomen hebben met de vereniging. We 
moesten eerst wat op onze plooi komen, dingen verwerken. 
We waren er niet aan toe om te weten wat ons nog 
allemaal te wachten staat, om contacten te leggen. 
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We kennen de ouders van Selin van op school. We zijn 
voor het eerst naar een herfstbijeenkomst in Oudenaarde 
geweest, daar hebben we Veerle en Ludo leren kennen. 
Met Veerle ben ik dan samen naar de conferentie in Menen 
gegaan. Het is fijn om met andere ouders te kunnen praten. 
Het gevoel dat je er niet meer zo alleen voor staat.

R: Bij de laatste winterwandeling waren we ingeschreven. 
We stonden klaar om te vertrekken, toen bleek dat de 
assistente lelijk gevallen was. Ze kon niet meer op haar 
voet staan. Zelfs met pijn wilde ze bij Liliana blijven, maar 
we konden dat niet over ons hart krijgen. Het was niet 
mogelijk om last minute iemand anders vinden, dus dat 
ging niet door. Het zal voor een volgende keer zijn.

We willen er graag bij zijn, maar de weekends zijn moeilijk.  
We werken allebei om het weekend en het is niet altijd 
gemakkelijk om diensten te wisselen met collega’s. 

Vakantie
R: In de zomer gaan we regelmatig naar Oostende, naar 
het Vayamundo complex. Heel mooi en volledig aangepast. 
Hier in de buurt is ook recreatiepark Centerpark Terhills in 
Maasmechelen. Dat is subliem, een echte aanrader.

Liliana houdt van wandelen, en fietsen met de bakfiets. Die 
hebben we indertijd gekregen van Make a Wish. Aan haar 

dokter hadden ze gevraagd of die iemand kende, en toen 
werd Liliana uitgekozen. Dat was fantastisch. We werden 
de hele dag in de watten gelegd. We gingen shoppen en 
snoezelen en toen we thuiskwamen was het hele huis vol 
familie en vrienden, de koffie stond klaar en ze hadden een 
feesttaart mee. Dat was een geweldige dag.  

A: We zijn ook verschillende jaren naar Knokke geweest. 
Daar hadden we een appartementje samen met mijn 
ouders, broer en schoonzus. Dan namen we de bakfiets 
mee en gingen fietsen door het Zwin. Zalig.

R: Volgend jaar proberen we, als we het geregeld krijgen, 
naar Tenerife te gaan. Kennissen die regelmatig naar 
Tenerife op vakantie gaan, hebben daar een mooi aange-
past hotel gezien. Ze regelen ook rolstoelbegeleiding op de 
vlieghaven en transfers naar de accommodatie. Nog zien of 
we die stap durven zetten.

Jullie hebben al heel wat watertjes doorzwommen, ‘doen’ 
zou ik zeggen!

Bedankt voor dit gesprek en voor de warme ontvangst 
Rosario, Annemie, Lorena en poppemie Liliana. Het was 
fijn jullie te leren kennen!

(Anna)
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hondenNiet altijd liefde op het eerste zicht ...
Rett meiden en 
Dit is de kleine, boze, altijd blaffende hond van Luca’s vroegere 
hippotherapeut. Ze blafte naar Petra, het drie jaar oude, on-
schuldige zusje van Luca. Ze blafte naar Levente, Luca’s papa, 
die van elke hond die hij ontmoet houdt. Ze blafte naar mij, en 
dat is begrijpelijk, want ik zag haar niet als een echte hond, 
maar eerder als een boze bundel bont, het formaat van een 
kat. De hond rende rond en bleef maar blaffen, tot ze plots op 
Luca’s schoot sprong en ging zitten. Ze stopte met blaffen en 
was helemaal relaxed. Ze keek alsof ze op de meest comforta-
bele plaats in het universum terechtgekomen was. We waren 
allemaal stomverbaasd, want Luca en de hond hadden elkaar 
nooit ontmoet en Luca deed niets om het de hond naar de 
zin te maken. We vielen allemaal stil. Toen kwam de tweede 
verrassing: Luca bekeek haar gast en begon haar te strelen. We 
hadden Luca voorheen nooit een dier zien strelen.
(Katalin)

Boven. Freya met onze 14-jarige trouwe huisdier, een jack rus-
sel Toby genaamd. Toby was haar grote vriend en zat graag bij 
haar op schoot. Hij is ondertussen helaas overleden.

Onder. Tijdens een wandeling in Bokrijk waren mensen aan het 
wandelen met drie grote honden. Die zochten contact. Een van 
hen kwam wel heel dichtbij. Die natte snoet zo dicht bij haar 
gezicht, dat vond Freya niet echt geweldig.
(Veerle)
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Links. Op tweede kerstdag 2019 kwam Maurice ons ge-
zin vervoegen. Spannend, want hoe zou Emma reageren 
op zo’n hondje? Aanvankelijk leek het haar niet echt te 
boeien, ze negeerde hem vooral. Niet verrassend voor 
ons, want over het algemeen toont ze geen interesse in 
dieren. Met een bezoekje aan de dierentuin doe je haar 
bijvoorbeeld echt geen plezier. 

Maar na een tijdje – lees: een héle tijd – begon ze af en 
toe haar handje naar hem uit te steken en bewust con-
tact te zoeken. Nu is hij haar dikke vriend en kan haar 
plezier niet op wanneer hij mooi naast haar rolstoel 
wandelt. 

Maurice is trouwens Emma’s favoriete metgezel bij één 
van hun gedeelde favoriete activiteiten … Middagdutjes 
in (Emma) en naast (Maurice) de zetel.
(Katrien)

Onder rechts. Dit is Rosie, het liefste knuffel-vrien-
dinnetje van Nina. Ze is een chihuahua meisje van zes 
jaar en erg aanhankelijk. Ze gaat veel bij Nina liggen en 
knuffelen, maar is ook voorzichtig, want Nina kan wel 
eens aan haar trekken.
(Nathalie)
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De eerste schooldag
RETT familie

van Paulien
Nadat we vorige zomer de diagnose kregen, zijn we vrijwel onmiddellijk be-
ginnen nadenken over een school voor Paulien. We vinden het heel belang-
rijk dat Paulien, naast de nodige ondersteuning, ook genoeg uitdagingen 
aangeboden krijgt in de klas. We hebben ervoor gekozen om haar niet aan 
te melden als type 2, maar wel als type 4 (*). Dat beperkte wel de scholen-
keuze in de buurt. We zijn heel blij dat Paulien een plaatsje vond in VIBO De 
Brem in Oud-Turnhout.

Op 1 september brak dan eindelijk de grote dag aan. Mama en papa vol 
stress, want het is toch een hele nieuwe omgeving. Drie jaar lang had Pau-
lien kunnen genieten van de uitzonderlijke zorgen van onze onthaalmoeder 
Margo, die perfect wist hoe ze met Paulien moest omgaan, zowel op goede 
als op slechte dagen.

Er ging zoveel door ons hoofd. Zal ze het daar fijn vinden? Zullen de juffen 
en meesters haar begrijpen? Zal het niet te vermoeiend zijn? Maar al 
onze zorgen bleken achteraf onnodig. Paulien vindt het super om omringd 
te worden door zoveel enthousiaste juffen en meesters. Ze heeft van het 
eerste moment iedereen ingepakt met haar blauwe oogjes en brede lach. 

Op de school werkt een gans team. Naast de klasjuffen wordt ze er op-
gevolgd door een logopedist, een kinesist en een ergotherapeut. Er zijn ook 
een aantal enthousiaste kinderverzorgers die de juffen bijstaan. Na de eer-
ste klasvergadering werd ons snel duidelijk dat iedereen zich 200% inzet 
voor alle kinderen. Paulien is voor de meesten het eerste Rett meisje waar 
ze mee werken en onmiddellijk hebben ze zich in het syndroom verdiept om 
haar op de best mogelijke manier te kunnen ondersteunen. 

In de afgelopen maanden heeft Paulien al zo genoten. Wekelijks krijgen we 
foto’s doorgestuurd waarop we kunnen zien hoe ze het naar haar zin heeft 
op school. Sensorisch spelen, knutselwerkjes maken, luisteren naar verhaal-
tjes of liedjes van de juf. Wekelijks maken ze een wandeling naar de kinder-
boerderij op school. Af en toe mag ze zelfs een ritje maken met de school-
pony. Maar het hoogtepunt van de week is voor Paulien het rolstoeldansen 
op vrijdagmiddag. De eerste week al kregen we een filmpje waarop ze aan 
het gieren was van plezier. 

We zijn blij dat ons mevrouwtje haar plaats heeft gevonden en dat wij haar 
met een gerust hart kunnen achterlaten bij specialisten die het beste voor-
hebben met haar. Team Paulien is weer een man of tien rijker!
(Lieve)

(*) Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 is geschikt voor kin-
deren met een matige of ernstige mentale beperking.
Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 4 is geschikt voor 
kinderen die door een motorische en/of meervoudige beperking het 
gewone onderwijs tijdelijk of permanent niet kunnen volgen.
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De eerste schooldag
van Paulien

van Bo
De laatste schooldag
Bo is dit jaar 23 geworden. Tegen dan had ze alle verlengingen gekregen 
om langer naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan. Eind juni viel 
het boek met het hoofdstuk ‘school’ definitief dicht. 

Na de grote vakantie zou ze in september naar een zorginstelling gaan. 
Eerst dachten we om haar in te schrijven in De Kalebas, de dagopvang 
naast Het Balanske. Daar gaat ze al jaren tijdens de krokusvakantie, 
herfstvakantie of zomervakantie een weekje naartoe. Hier worden minder-
valide kinderen op dagbasis opgevangen door enthousiaste jobstudenten 
die allerlei spelletjes, uitstappen en snoezeltijd inplannen.

Toch nog verder gezocht, omdat Tielt-Winge een beetje ver is voor ons. 
Via een zoektocht op het wonderlijke wereldwijde web kwamen we uit op 
Het Roerhuis, op nauwelijks 10 minuten afstand met de auto. Dit is een 
zorginstelling die dagopvang organiseert voor een tiental volwassenen. 
Daarnaast hebben ze ook een permanent verblijf voor een dertigtal in-
woners. En er bleek nog een plaats over te zijn. Snel een afspraak kunnen 
maken, en na het eerste gesprek kregen we meteen een goed gevoel. 

Bo zat rustig mee te luisteren en gaf geen kik, dus dat viel mee. De 
accommodatie is vrij compleet. Het gebouw is modern met een open 
keuken, veel ruime kamers voor activiteiten, een verzorgruimte en een 
snoezelruimte. Verder is er ook een vleugel waar de permanente bewo-
ners verblijven. De omheinde tuin is groot en geeft een weids zicht. Het 
Roerhuis ligt dan ook in de Galgebergstraat, een van de hoogste punten 
van Leuven. 

Er zijn twee groepen die, naargelang de activiteit, kunnen opgesplitst 
worden. De leden van de activiteitengroep kunnen actief een werkje doen. 
De belevenisgroep kan genieten van muziek of een andere beleving, zoals 
een uitstap of een wandeling in de tuin. Bo zou meer thuishoren in de 
tweede groep, iets doen met haar handen is natuurlijk niet mogelijk. 

Na nog een aantal ontmoetingen met onze gesprekspartner, werd Bo 
ingeschreven voor drie dagen per week, vanaf september. Maandag, 
woensdag en vrijdag is ze daar, de andere dagen is ze thuis. Op dinsdag 
ben ik bij haar en kunnen we als wekelijkse activiteit te voet naar haar 
kinesist gaan. Op donderdag is de mama ook thuis, dan kunnen we samen 
met z’n drieën iets doen. 

In de zomervakantie is haar ex-juf verschillende keren bij ons aan huis 
gekomen om met Bo bezig te zijn. Dit viel ook zeker in de smaak bij haar, 
en we kijken ernaar uit om in de toekomst deze mogelijkheid verder uit te 
breiden. 

Wat we wel merken bij Bo is dat ze meer periodes heeft dat ze echt ge-
spannen is en niet kan lachen en dat ze dan ook zeer slecht eet en drinkt. 
Ze is verschillende kilo’s vermagerd, en ze heeft al geen overschot. Of de 
overgang van school – een dynamische omgeving met veel kinderen – 
naar het opvangtehuis – waar het veel rustiger is en er minder prikkels 
zijn – er iets mee te maken heeft, weten we niet ...
(Paul)
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Elena, Yevgen en Olesia blijven nog 
een jaar hier

Hoe gaat nu met Elena en  Kateryna en hun gezin?

We stellen het goed. We verhuisden naar een huurhuis, en 
dat is fijn. Het betekent dat we beslist hebben om nog een 
jaar in België te blijven. We proberen hier een comfortabel 
tijdelijk leven op te bouwen en dat lukt, met behulp van 
onze vrienden en met de steun van de Belgische sociale 
dienst.

Olesia kan nu terecht in Zonnebloem vzw. Mijn echtgenoot 
en ik gaan naar school om Nederlands te leren. We willen 
graag een job vinden en zoeken volop, maar dat is niet 
gemakkelijk als je geen Nederlands kent.

We weten niet hoelang we hier nog zullen blijven, want 
we weten niet wanneer en hoe er een einde zal komen 
aan de oorlog. We willen terug, maar voorlopig zetten we 
ons leven hier verder. We houden van de mensen hier, die 
zijn heel vriendelijk. We houden van de natuur en van de 
architectuur. We zijn dankbaar voor alle zorg en steun. Ons 
grootste probleem is dat we afhankelijk zijn en geen werk 

hebben. Maar we geloven erin dat we een boeiende job 
zullen vinden en ons nuttig zullen kunnen maken voor het 
land. Ik zoek een job in marketing, want daar heb ik 15 
jaar ervaring in. Of anders een job in een voorziening voor 
kinderen met een beperking. Het zou interessant zijn voor 
mij om te leren hoe men hier werkt en om mijn ervaring 
van in Oekraïne te delen. Mijn echtgenoot zoekt iets in een 
bakkerij of in de horeca, want daar is hij goed in, maar in 
zulke jobs is de taal spreken zeer belangrijk.

Ik blijf werken voor de Oekraïense Rett vereniging. We heb-
ben een interessant project gelanceerd voor Oekraïense 
Rett kinderen en hun families: ‘Online Schooling’. We 
ontmoeten elkaar twee keer per week op dinsdag en 
donderdag voor anderhalf uur en geven dan lessen in 
ondersteunde communicatie, muziek, lezen, kunst, … Het is 
belangrijk en boeiend om met elkaar in contact te blijven in 
deze moei lijke tijden.
(Elena)

RETT familie

In de vorige Rett Gazet lieten we Elena en Kateryna aan het woord. Zij vluchtten 
met hun Rett meid en wat haastig bijeengeraapte spullen uit Kiev na de inval van de 
Russen afgelopen maart. Ze werden opgevangen door Rett mama Caroline in Menen. 
Daar verbleven zij zeven maanden.

In september hebben ze elk een eigen keuze gemaakt. 
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Links, Yevgen, Elena en Olesia op de familiedag
Boven: Kateryna en Karolina op de familiedag
Rechts: Karolina terug thuis in Kiev

Lees het verhaal van beide Oekraïense Rett gezinnen in 
Rett Gazet 59, pagina 46-50

Kateryna en Karolina keerden 
terug naar Kiev

Hoe gaat nu met Elena en  Kateryna en hun gezin?

In september zijn Kateryna en Karolina terug naar huis, 
naar Kiev vertrokken. Ze namen het vliegtuig naar Polen, 
kregen vervoer tot aan de grens, en werden daar opgepikt 
door familie.

We zijn teruggegaan omdat ik het toen veilig achtte. Ik 
miste mijn mannen: mijn papa, de papa van Karolina en 
mijn vriend. Ik miste mijn land, mijn cultuur, mijn familie, mijn 
vrienden. Ik miste mijn eigen leven, met mijn eigen regels 
en gewoontes. De eerste reactie van Karolina toen we 
thuis kwamen was onvergetelijk: eerst keek ze heel ver-
baasd, toen kwam die immense blijdschap.

Het is moeilijk uit te leggen, maar door weer hier te zijn, 
voel ik me meer compleet. Ik adem samen met mijn land, 

mijn stad, mijn thuis, mijn geliefden. We zijn één. Ik begrijp 
het dagelijkse gevaar en probeer me daar zo goed mogelijk 
op voor te bereiden. Natuurlijk vertrekken we als het gevaar 
te groot wordt. Maar door hier te zijn, heb ik de mogelijk-
heid om mijn land te helpen, en de mensen die in moeilijke 
omstandigheden nu hulp nodig hebben.

Ik ben heel dankbaar dat we in België bij Caroline opge-
vangen zijn aan het begin van de oorlog. We hebben daar 
zeven maanden gewoond. De mensen waren zo vriendelijk 
voor ons en de steun van Rett families over de hele wereld 
is enorm. Die vriendelijkheid mogen ervaren in een voor 
ons zo moeilijke situatie, dat is onbetaalbaar. Ik zal dat nooit 
vergeten.
(Kateryna)
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De herfstbijeenkomst was heel geslaagd. We 
hadden ideaal weer, een prachtige omge ving, 
fijn gezelschap (zonde dat het gezel schap niet 
groter was) en een schitterende begeleiding 
door Lennert en Andries. Lennert is een natu-
urtalent in het vertellen. Er werd geregeld halt 
gehouden voor een boeiend verhaal rond een 
thema: de weerwolf, heksen … Na het verhaal 
volg de dan een lied over het thema. Iedereen 
hing bij wijze van spreken aan hun lippen. Bij 
een tussenstop op een weide werd ons vanuit 
een koelbox een streekbiertje of een sapje 
aangeboden. 

Alle deelnemers waren laaiend enthousiast 
over de activiteit. Na de wandeling zijn we 
in De Blauwmolen gaan eten. De tafel stond 
feestelijk gedekt klaar. Met zijn allen lekker 
gegeten.
(Bernadette)

Het was een super leuke, gezellige, mooie 
avond. Bedankt voor de goede organisatie! 
We hebben ons echt geamuseerd.
(Veerle)
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RETT familie
Muzikale herfstwandeling

Holsbeek
Tijdens de wandeling rondom het middeleeuwse kasteel van Horst werden spannende verhalen 
verteld en aangepaste liedjes gezongen. Dat was het thema van onze herfstuitstap dit jaar. En 
vertellen was wat onze muzikale gids als de beste hofnar kon, en ook nog eens zingen op zijn 
gitaarnoten, samen met zijn compagnon met banjo. Alle aanwezige Rett ouders hingen aan zijn 
lippen, net zoals de vorst en zijn genodigden zich lieten vermaken tijdens het feestbuffet door de 
beste grappenmaker.

Lees het volgende verhaal maar eens hardop: 
Als er ergens kermis was, ging iedereen daar naartoe, want er was voor de rest geen hol te 
beleven toentertijd. De gewone mens ging te voet, en dan werd er op geen kilometer gekeken. 
Zo ging na de kermis een jong koppeltje terug naar huis langs het bospad, want dat was de 
snelste weg. Het was volle maan, dus ze zagen wel iets door het gebladerte van de bomen. Op 
een zeker moment vertelt de jongen tegen zijn meisje. ‘Zeg, ik moe naar het toilet, ik ga efkes 
de boskes in.’ En dat meisje zegt: ‘Zeg, late gij mij hier helemaal alleen staan?’ ‘Jamaa, ik kan 
toch moeilijk hier in het midde van da wegske mijn groot gevoeg doen?’ Maar hij ziet toch dat 
zijn meisje er niet gerust op is, en hij voelt eens in zijn broekzak en vindt daar een rode zakdoek. 
En hij zegt tegen haar: ‘Gij moe gene schrik hebben, want dees rooie zakdoek beschermt u tege 
alle kwaaie krachte.’ ‘Is da echt waar?’ ‘Jazeker, das echt waar.’ En hup, hij gaat de bosjes in. En 
dat meisje staat daar met haar zakdoekje in haar hand. En plots, hoort ze achter haar iets ram-
melen, een ketting, en dat geluid komt dichterbij, en nu hoort ze ook iets hijgen. Ze draait zich 
om, en ziet dat daar langzaam maar zeker een beest op haar komt afgeslopen, met zijn muil 
helemaal open. Die komt dichter en dichter en ze smijt in een reactie die rode zakdoek in de 
muil van dat dier, en die klapt zijn tanden daarin, en draait zich om en verdwijnt in het bos. ‘Het 
kwaad verdwijnt ECHT door die rooie zakdoek, da werkt gewoon,’ denkt het meisje. Ondertus-
sen komt die jongen terug de bosjes uit en hij ziet bij het vale licht van de volle maan dat zijn 
vriendin staat te klappertanden. ‘Allé, gij ziet zo bleek als de maan, wasser gebeurt?’ En terwijl 
hij spreekt, doet hij natuurlijk zijn mond open, en wat ziet ze daar tussen de tanden van haar 
jongen? Flarden van een rode zakdoek!

Voilà, het verhaal van de weerwolf, en niet zomaar een verhaal, want dit was 150 à 100 
jaar geleden een verhaal dat iedereen kende hier in het Hageland, een urban legend van 
toen. Nu worden nog weinig verhalen verteld, want we zien alles op onze schermen. Maar 
op scouts- of chirokampen herleven deze verhalen rond het kampvuur om elkaar schrik aan 
te jagen. ‘Kleudde mei zèn kèet’ was een grote weerwolf met een rammelende ketting. Kijk 
maar eens op uw scherm youtube.com/watch?v=LydJPsKzLE

Van naar spannende verhalen en liedjes luisteren en wandelen en een streekbiertje drinken, 
werd de honger alleen maar aangescherpt. We trokken naar De Blauwmolen waar de feesttafel 
reeds stond opgedekt. Weer eens tijd om de balans op te maken na de warme zomer met onze 
Rett dochters. Alleen ontbrak de hofnar om het verhaal echt af te maken … 
(Paul)

zaterdag 2 oktober 2022
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Zes jaar geleden kregen we de vraag om een baby 
konijntje te adopteren. Mama en papa wilden niet, 
maar mijn zus Kimberley (vooral zij) en ik wilden wel 
heel graag een konijn. Hoe erg mijn zus ook zeurde, 
mama en papa wilden niet, dus hadden we een plan 
bedacht. Ze vertelde mij dat we er alleen samen 
voor konden zorgen dat we een konijn kregen. Zij zou 
vertellen waarom het zo leuk zou zijn voor mij om te 
knuffelen en te aaien en ik moest met mijn meest 
zielige puppy-blik mama en papa overtuigen. 

Het moet gezegd, ons optreden was schitterend! 
Kimberley bracht de argumenten aan en ik keek op 
alle juiste momenten met een stralende glimlach of 
smekende blik naar mama en papa. En ja hoor, onder-
tussen is kleine Twix al bijna zes jaar bij ons. Knuffelen 
doen we niet zo vaak, ik vind dat eigenlijk niet zo fijn, 
maar ik kijk graag naar zijn gekke capriolen in de tuin. 

Bij onze daarop volgende ideeën hadden mama en 
papa al geleerd om niet te vallen voor mijn puppy-
ogen, maar we blijven proberen. Een parkiet zou best 
wel een leuk vriendje zijn … 😬
(Ashley)

Lien werd op 16 september geopereerd aan beide 
heupen en ging vervolgens revalideren in Pulderbos. 
Daar verblijft ze nog steeds.

We zijn super tevreden over het revalidatiecentrum en 
Lien lijkt er graag te zijn, maar het is voor ons als ou-
ders echt loslaten, iets waar we nog niet veel ervaring 
mee hadden. Sedert april bleef Lien een nachtje per 
week op school slapen. Gelukkig waren we daarmee 
gestart, zo wisten zowel Lien als wij een beetje hoe het 
voelde. Maar dit, zo constant van huis zijn, valt bij mo-
menten echt zwaar. Vooral ook door de afstand. Het is 
een uur rijden voor ons, daardoor kunnen we haar niet 
dagelijks bezoeken. 

Bij het Pulderbos is ook een kinderboerderij en daar 
heeft Lien al van de dieren kunnen genieten.
(Kelly)
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Drie pluimpjes en een donsje
Boven links. Evelien met Tina, de aaibare kip: wie boeit wie?
(Paul)

Boven rechts. Elke avond kruipen ze samen op de bank voor 
ze samen naar de slaapkamer vertrekken. Finn en Marilou 
hebben een hele bijzondere band.
(Leonieke)
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Petatten schieten
voor

Goud dankzij
Kiwanis Beersel

In Massemem is de ‘petattenschieting’ een traditie in augustus. 

Deze schieting op de liggende wip aan Café Boerenparlement is het startschot 
van de Oogstfeesten. De eerste ‘scheut’ is het begin van een feestweekend in de 
wijk Kortenbos waar Rett meid Luna woont. Een 50-tal schutters in 11 ploegen 
bekampen elkaar nadien in een wedstrijd boogschieten. 

De wedstrijd werd georganiseerd door Pascal en Günther Berckmoes. Eén van de 
hoofdsponsors, Victaulic, stortte alvast 500 euro als een mooi openingsbedrag. De 
opbrengst ging integraal naar onze Belgische Rett Syndroom Vereniging.

Hartelijk dank aan Luna, aan de Massememse petattenschieters en aan hun 
sponsors!
(Het bestuur)

Luna

 Het was warm. Het was sprankelend. Het was puur goud. Met 
een knaller van een feest zette Kiwanis Beersel ook dit jaar 
weer de projecten die ze steunen in de bloemetjes. Wij voelen 
ons dankbaar dat wij er weer bij mochten zijn. Het voelt zo 
fijn om als vereniging gesteund te worden door zo’n betrokken 
mensen.  Het stopt niet bij de financiële steun die ze al zoveel 
jaar op rij geven. Wij voelen ons letterlijk mee gedragen en 
gesteund door Gino, door Rik, door alle mensen van Kiwanis 
Beersel. De financiële steun is broodnodig om onze verenig-
ing te doen draaien. Maar die oprechte betrokkenheid is het 
gouden strikje er rond. Het gouden randje. 

Bedankt voor jullie steun. De financiële. En de warm menselijke. 
Puur goud. 
(Els)
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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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Ook wie liever 
anoniem blijft, krijgt 
bij een gift vanaf 40 
euro een fiscaal attest 
toegestuurd

Lijst der gulle gevers 
(01 06 2022 tot 30 11 2022)
BARTHOLOMEEUSEN-JANSSENS, BRECHT
BEKAERT-BOSTEELS, KEERBERGEN
BESCH PATRICK, SAVIGNY SUR ORGE (FR)
BILLIET MARIA, OOSTENDE
BODAER-HAMAEKERS, MAASMECHELEN
BOUDEWIJNS-NAULAERTS, ESSEN
BURNEL MARC, AGNEAUX (FR)
CAROSO, SCHILDE
CLEMENTS ANOUK, ANTWERPEN
COMPAIN MARIE JOELLE, RUEIL MALMAISON (FR)
DE BAERDEMAEKER-PHILIPPAERTS, VELTEM-BEISEM
DE COCK-VANDROMME, LEUVEN
DE DAPPER NADINE, EVERGEM
DE MUYNCK ANNE, STERREBEEK
DE MUYNCK DRIES, HASSELT
DE MUYNCK ELVIRA, BORGERHOUT
DE MUYNCK FRANK, SCHILDE
DE MUYNCK INGRID, DE HAAN
DE MUYNCK KATRIEN, OUTRIJVE
DE MUYNCK MARK, SCHILDE
DE MUYNCK SABRINA, ROTSELAAR
DE MUYNCK THOMAS, TERVUREN
DE MUYNCK-DUPONT, KOERSEL
DE MUYNCK-RIEDER, SCHILDE
DE MUYNCK-VANCAUWENBERGHE, OOSTKAMP
DE STAELEN-EGGHE, KRUIBEKE
DE STRYKER ELIANE, AFFLIGEM
DEFRAEYE-DEDEURWAERDER, LEUVEN
DELAERE-COTTIGNIES, LEDEGEM
DEMEYERE MAGDA, KERKHOVE
DEMUYNCK DIETER, GENT
DEMUYNCK-LARMUSEAU, AALTER
DEPRAETERE GRIET, AVELGEM
DEPRAETERE-DEMEYERE, AVELGEM
DESMET-BONTE, BRUGGE
DEWULF CLAUDINE, AALTER
D’HONDT-VANDERHASSELT, GENT
DI GIAMMATTEO MANUEL, AALTER
DILLISN-SCHEEPERS, MOL
EMSENS LUCAS, KNOKKE-HEIST
GABRIELS-SCHMITTE, PUURS-SINT-AMANDS
GOETSCHALCKX-DEPLANCKE, AARTSELAAR
HAERSSENS LILIANE, DEINZE

HEIRWEGH JAN, ZELE
HERA CVBA, RUMST
HEYRMAN-DE CROM, MELSELE
HIMPE DIRK, SCHILDE
JANSEN LUC, EDEGEM
LAGRANGE GAETAN, BRASSCHAAT
LARMUSEAU ISABELLE, SLEIDINGE
LARMUSEAU PIETER, AALTER
LARMUSEAU-HAEGEMAN, MERELBEKE
LAUWERS WILHELMUS, BROECHEM
LION-CELEN, STABROEK
LUYTEN BRUNO, PUURS
MAES JACQUELINE, BRUGGE
MAES-DE BAERDEMAEKER, ZELLIK
MAMPAEY-DE VROEDE, MERKSEM
MATTHIJSSENS MARIA, SCHILDE
MERTENS GUIDO, DILBEEK
MINNE-SCHOORS, MORTSEL
MOONEN EDDIE, HOVE
MULS ANNELIES, MEERHOUT
PACOLET MIEKE, SINT-ANDRIES
PAEPS-DE MUYNCK, SCHILDE
PEETERS PAUL, SCHILDE
PEVERNAGIE JUANITA, ZWIJNDRECHT
PIRYNS WILLEM, SINT-AMANDSBERG
RAMMAN-MICHIELS, BOECHOUT
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK
REYNAERT HENDRIKJE, SINT-KATHERINA-LOMBEEK
ROGGEMAN GODELIEVE, LOCHRISTI
ROSIER MYRIAM, MIDDELKERKE
SCHILLEBEECKX-DE VRIJ, RUMST
SCHUTYSER-MERLEVEDE, BOOM
STAS-PEETERS, MOL
TANDARTSPRAKTIJK BECUE MYRIAM, MERKSEM
TCHOKANOVA MOLKA, KORTENBERG
TIELEMANS-VAN VRECKEM, ROOSDAAL
VAN ATTENHOVEN LOTTE, ANTWERPEN
VAN BOCKSTAELE STEFAAN, GERAARDSBERGEN
VAN DEYNSE DANIEL, MALDEGEM
VAN EVEN-VANHERCK, MEERHOUT
VAN GASTEL-CORNELIS, GENTBRUGGE
VAN HERCK-DUCKAERT, SINT-JOB-IN-’T-GOOR
VAN LAER MATTHIAS, MORTSEL
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De Ridder Karen, Dendermonde

Huwelijk Paeps Philippe ‑ De Muynck Patricia

Kiwanis, Beersel

Reynvoet‑Moustie, Wetteren

Victaulic Europe BV, Nazareth

Onze Sponsors

DANK!
VAN LIERDE MONIKA, WEMMEL
VAN MECHELEN-DE MUYNCK, WILSELE
VAN MIERLO-VAESEN, HAMONT-ACHEL
VAN MOORTEL IVONNE, EERNEGEM
VAN REEMPTS ASTRID, PUTTE
VAN REEMPTS SARAH, HEVER
VAN ZWAM-VERHEYE, ZWIJNAARDE
VANBELLE MARIE, KNOKKE-HEIST
VANDENBULCKE-ROOSEN, TIELT
VANDERBORGHT LUC, BAZEL
VANHERCK-DE WIT, MEERHOUT
VANMARSENILLE MARK, HEMIKSEM
VDOVLOV EVGENI, ALMERE (NL)
VERBOVEN-VANORMELINGEN, SINT-TRUIDEN

VERCAMMEN-COREMANS, BERLAAR
VERCAMMEN-SCHUTIJSER, VOSSELAAR
VERCOUTEREN ELS, TEMSE
VERCOUTEREN GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, BEVEREN-WAAS
VERCOUTEREN MARIE THERESE, AALTER
VERELST-VOLLEBERGH, DUFFEL
VERGUTS LUC, GEEL
VERMEERBERGEN-AERTBELIËN, SCHOTEN
VRUGTERMAN CLAUDETTE, WOLVERTEM
WELLENS LUDOVICUS, ANTWERPEN
WILLEMS MONIQUE, S GRAVENWEZEL
WOUTERS LUDO, GEEL
WYN ELISABETH, SCHILDE
WYNANTS-HENDRICKX, LEUVEN

Patricia De Muynck en Philippe Paeps danken iedereen 
van harte die ter gelegenheid van hun huwelijk een 
schenking gedaan heeft aan de Belgische Rett Syndroom 
Vereniging vzw
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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 2020 tot 31 decem-
ber 2023, 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 2023.

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.

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, …
aarom heeft de vereniging 

uw geld, uw gulle giften 
zo nodig?

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

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

Een aantal voorbeelden:

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

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

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

(Het bestuur)
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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
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