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Hoe nu verder?
 Wat betekent dit voor

Djannet?

Ik ben Djannet Willemse en ik ben 
bijna 4 jaar oud. Ik woon samen met 
mijn mama Ilona, zus Djelisa van 6 
en zusje Djazlyn van 2 jaar oud. 
In het weekend ben ik bij papa Jan. 
We wonen in Zeist. Sinds februari 
2016 weten we dat ik het 
Rett syndroom heb.

Djannet is geboren op 29 maart 2013 
in het WKZ in Utrecht. Het was een 
hele vlotte bevalling van maar vijf 
uur en Djannet was een flinke baby. 
Djannet was altijd vrolijk, alleen met 
haar grove motoriek zagen we dat ze 
achterbleef. Ze draaide nooit om in 
de box, kroop niet, maar ze ging wel 
tijgeren en kon ook woorden zeggen.

Na haar eerste verjaardag, zijn we 
naar de huisarts gegaan, omdat 
Djannet in ontwikkeling niet vooruit 
ging. Via de huisarts kwamen we bij 
de fysiotherapeut. Na een aantal af-
spraken zagen we helaas geen voor-
uitgang en stuurde de huisarts ons 
door naar de kinderarts in het WKZ. 
Daar volgden allerlei onderzoeken, 
zoals het testen van de motoriek, 
bloedtesten en een intelligentie-
test. Hier kwam uit dat Djannet een 
achterstand had van een jaar, maar 
de artsen konden nog niet vertellen 
wat de oorzaak was. Nu was Djannet 
al bijna twee jaar oud, ze ging steeds 
meer achteruit, ze kon haar fles niet 
meer zelf vasthouden en stopte ook 
met praten. Zelfstandig zitten kon 
ze ook niet meer en was heel soepel 
(hypermobiel). We gingen door met 
fysiotherapie thuis, maar de grote 
vraag bleef “wat heeft Djannet?”.

Toen Djannet ruim twee jaar was, 
werd er een uitgebreide bloed- en 
DNA onderzoek gedaan. Na een 
half jaar kwam eindelijk de uitslag. 
Djannet heeft het Rett syndroom en 
een lichte vorm van Elher- Danoss. 
Het syndroom van Ehlers-Danlos is 
een erfelijke aandoening waarbij het 
bindweefsel niet goed is aangelegd. 
We hadden hier nog nooit van 

gehoord en we voelden de grond on-
der ons wegzinken. Hoe nu verder? 
Wat betekent dit voor Djannet?

Even denk je de enige op de we-
reld te zijn, tot we hoorden over de 
besloten Facebookpagina van de Rett 
vereniging. Het voelde zo fijn om met 
lotgenoten te kunnen delen wat er 
gebeurde, om informatie uit te wis-
selen en om te zoeken naar overeen-
komsten met andere kinderen.

Vanaf die tijd ging alles in een snel-
treinvaart. Een maatschappelijk 
werker hielp ons met alles wat we 
nodig hadden voor Djannet. 
Ook brachten we een bezoek aan het 
revalidatiecentrum de Hoogstraat in 

Djannet Willemse

Ze draaide nooit om in
de box, kroop niet, maar
ze ging wel tijgeren en kon

ook woorden zeggen.

We gingen door met
fysiotherapie thuis,

maar de grote vraag bleef
“wat heeft Djannet?”.
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Met haar aangepaste
schoenen kan ze aan de
hand lekker stappen.

‘s Nachts geeft ze soms
feestjes en heeft ze geen

zin om te slapen.

Utrecht, waar ze ons heel goed hel-
pen en ondersteunen met hulpmid-
delen voor Djannet. Zo heeft ze nu al 
een aangepast bed, een douchestoel, 
een kinderstoel en een wandelwa-
gen. Met haar aangepaste schoenen 
kan ze aan de hand lekker stappen.

Djannet kwam in juli dit jaar weer in 
het ziekenhuis te liggen. Ze had een 
epileptische aanval gehad. 
We wisten wel dat dit kon gebeuren, 
maar stiekem hoop je toch dat ze het 
niet krijgt. Ze krijgt hiervoor Keppra, 
waar ze erg duf en moe van wordt en 
daardoor heel veel  slaapt. 
Gelukkig heeft ze hierna geen aanval 
meer gehad.

Eén keer per week krijgt Djannet 
thuis logopedie en fysiotherapie. 
Ze heeft een hele sterke wil, als ze 
geen zin heeft, doet ze het ook niet 
en begint dan hard te gillen. Bijten 
kan ze helaas ook goed. Daarnaast 
gaat ze drie keer per week naar 
Kinderdagcentrum De Berk bij ons 
in Zeist. Daar krijgt ze therapie en 
heeft ze het naar haar zin. Als je haar 
komt halen, zit ze met een glimlach 
klaar om mee naar huis te gaan.

Djannet is thuis altijd vrolijk en blij. 
Soms heeft ze een bui en dan kan je 
ook niks goeds doen. ‘s Nachts geeft 
ze soms feestjes en heeft ze geen zin 
om te slapen.

Dan praat ze en klapt ze in haar 
handen. Haar zussen willen Djannet 
graag helpen, die houdt ze dan ook 
goed in de gaten. Vooral haar jongste 
zusje Djazlyn is erg zorgzaam voor 
haar, ze deelt met liefde haar snoep-
jes en geeft haar de fles. 
Zo lief om te zien. 

Djannet maakt nu weer kleine stap-
pen vooruit en roept weer mama en 
oma als we niet luisteren. Ook moet 
ze heel erg lachen als haar zussen 
iets stouts doen. Met familie en 
vrienden om ons heen genieten we 
volop van Djannet. Ze is altijd aan-
wezig in de ruimte en iedereen loopt 
met haar weg. Ze zijn allemaal dol op 
haar. Als jullie dit lezen heeft 
Djannet een opname gehad in Maas-
tricht van 2 dagen. We zijn heel 
benieuwd wat we daar voor nieuwe 
informatie horen en hoever Djannet 
nu is met haar ontwikkeling. 

Ilona Willemse 
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Er zijn een aantal syndromen 
bekend die veel overeenkomsten 
hebben met Rett syndroom. Wij 
hopen dat kinderen met MECP2 
duplicatie syndroom, CDKL5 en 
FOXG1 syndroom zich, samen 
met hun ouders, verzorgers 
en behandelaars, erkend 
voelen binnen de NRSV en de 
pRettpraat.

RETT-LIKE
SYNDROMEN

wat je niet alleen verondersteld, 
maar ook bevestigd wil zien. 
Die bevestiging willen wij nu 
verder gaan vormgeven in 
samenwerking met het Rett 
Expertisecentrum. Ik hoop 
dan ook dat de aankomende 
internationale richtlijn voor 
communicatie, aangestuurd 
vanuit het expertisecentrum, 
hier een heldere bijdrage aan 
doet. Een richtlijn waaraan 
naast professionals ook ouders 
uit vele landen bijdragen. 
Een mooie samenwerking. 
Ook mooi om te zien hoeveel 
mensen onze Rett-kinderen 
een warm hart toedragen en 
met welk enthousiasme zij  
indrukwekkende inspanningen 
leveren om mooie donaties te 
kunnen doen. Donaties waarmee 
wij samen weer projecten 
kunnen oppakken.

Hoe velen bijdragen wat zij 
kunnen, leest u in deze editie van 
de pRettpraat. Een waanzinnig 
mooie editie weer… 

Namens het bestuur,

Mariëlle van den Berg
Voorzitter van de NRSV

VOORWOORD COLOFON
“Waanzinnig!” antwoordden 
we in koor, op de vraag hoe 
het gegaan was. Een beetje 
verbaasd over onze woordkeuze 
(we hadden immers nog pas 
de picto’s in de flipboeken 
wat meer nuchter Hollands 
gemaakt) waren we het er wel 
over eens hoe buitengewoon 
de berichten waren na Rett 
Education. Dank voor alle 
fantastische reacties! Wat een 
geweldige eerste resultaten 
schreven jullie in de mail en op 
facebook! Mede daardoor was 
er de onwaarschijnlijk snelle 
verandering van perceptie van 
wat onze kinderen cognitief 
aankunnen. “Ze is wel gek, maar 
niet achterlijk” zeg ik wel eens in 
de hoop dat men begrijpt wat ik 
bedoel.

Tot voor kort waren het vrijwel 
alleen de Rett-ouders, die 
overtuigd waren van enig 
slimheid. Nu merken we bij 
professionals een verschuiving 
en wordt er rekening gehouden 
met leervermogen. Dat zij naast 
al het dagelijkse gedoe en de 
vaak stevige tegenwind, toch ook 
zichzelf kunnen ontwikkelen, 
mits daartoe uitgedaagd, is iets 

NRSV
www.rett.nl
info@rett.nl

NRSV bestuur
Voorzitter: Mariëlle van den Berg
Secretaris: Barbara Cassenaar 
Penningmeester: Ad Linssen 

Redactie pRettpraat
Yolanda van Boven
Michèle van Vuuren
Paula van der Laan
Judith van den Berg - Groenen

Opmaak en drukwerk
Basisidee

RETT JONGENS
Naast Rett-meisjes, zijn er in 
Nederland ook een aantal
Rett-jongens. Vanwege de 
leesbaarheid schrijven we
Rett-meisjes/vrouwen, maar 
uiteraard worden hier ook de 
Rett-jongens/mannen bedoeld.

Van links naar rechts Gerna Scholte, Mariëlle van den Berg en Susan Norwell
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Via de pRettpraat informeert de NRSV haar leden, 
donateurs, therapeuten en andere geïnteresseerden 
over ontwikkelingen op medisch, therapeutisch 
en communicatief gebied. Over onderzoeken, 
sponsoracties en nog veel meer zaken. We houden de 
kosten van dit blad laag, doordat de redactie van het 
magazine, op vrijwillige basis, door ouders van
Rett-meisjes wordt gedaan. Tevens verzorgt 
Basisidee de opmaak en het drukwerk met korting 
als ondersteuning van de vereniging. Daarnaast 
hebben diverse bedrijven de weg naar ons breed 
gelezen magazine gevonden om een advertentie 
te plaatsen. Wij sturen u twee exemplaren, zodat 
u één pRettpraat kunt weggeven aan de arts, het 
kindercentrum of uw buurvrouw, zodat steeds meer 
mensen geïnformeerd raken.
De pRettpraat verschijnt ook digitaal op www.rett.nl

Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door 
inkomsten van adverteerders. De NRSV draagt 
echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de advertenties.

Wilt u ook adverteren? Neem dan contact op met 
info@rett.nl voor de tarieven en mogelijkheden.

Op Facebook www.facebook.com/RettSyndroomNL
Op deze open pagina vindt u de laatste Rett nieuwtjes, (sponsor) 
activiteiten en wetenswaardigheden. We willen graag nog meer 
volgers, dus nodig al je vrienden uit om onze pagina een 
‘vind-ik-leuk’ te geven. Met dank aan de beheerder Rogier Balk.

Naast deze open pagina heeft de NRSV op Facebook ook een besloten 
groep. Deze is opgezet voor ouders/verzorgers van Rett-meisjes en 
Rett-jongens. Het dient als forum en biedt ouders de mogelijkheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen. Wilt u ook toegang tot deze 
besloten groep meldt u zich dan aan via info@rett.nl. Wij danken 
beheerder AnneMarie Dumitrascu. Via Twitter kunt u ons volgen op 
@Rettsyndroom. Zo blijft u up-to-date van alle nieuwtjes en activiteiten 
van de NRSV. 

ONZE PRETTPRAAT ADVERTEREN

VOLG HET RETT SYNDROOM... YOU TUBE

NRSV heeft voor ouders/verzorgers van rett-meisjes een contactlijst. 
Middels deze lijst heeft u de mogelijkheid om met andere ouders/
verzorgers contact te zoeken om zo onderling informatie uit te kunnen 
wisselen. Bent u ouder of verzorger van een rett-meisje en wilt u ook op 
deze contactlijst worden geplaatst, stuur dan een mail naar info@rett.nl.

RETT CONTACTLIJST

De Nederlandse Rett 
Syndroom Vereniging heeft 
een eigen You Tube kanaal op 
www.youtube.com.
Dit You Tube kanaal is voor 
iedereen te bekijken als je 
‘Nederlandse Rett Syndroom 
Vereniging’ intypt en op ons 
logo klikt.

Op dit kanaal worden filmpjes 
geplaatst die met Rett 
Syndroom te maken hebben. 
Dit varieert  van de NRSV clip 
tot diverse filmpjes gemaakt 
door ouders van Rett- meisjes, 
die epilepsie of Rett-toevallen 
tonen en beelden van 
meisjes over communicatie,  
geïnspireerd door het 
congres of situaties met de 
oogbesturingscomputer.
Wilt u deze ervaringen ook 
delen, dan kunt u filmpjes 
sturen naar
rogier.balk@rett.nl

PORTRETT
Het PortRETTenboek is voor 
€ 15,- (excl. verzendkosten) 
te koop via www.rett.nl
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Agnieszka is geboren op 29 
november 2001. Na een bevalling 
van 32 uur kwam ze ter wereld, een 
prachtig kind. Ze woont samen met 
papa Jan en mama Alina op een boer-
derij in Hoek (Zeeuws- Vlaanderen).
Haar ontwikkeling ging de eerste 
twee jaar volgens het boekje. Haar 
eerste woordjes waren papa, mama 
en poes, ze ging vroeg staan en liep 
met dertien maanden. Maar helaas 
merkten wij al snel dat er geen nieu-
we woordjes meer bij kwamen en zij 
geen belangstelling meer had voor 
haar speelgoed.

Ze had ook last van driftbuien. 
Ze riep en huilde, omdat zij duidelijk 
iets anders wilde dan wij. Ze sloeg 
mij met haar kleine handjes. 
Dan maar naar de peuterspeelzaal 
om te leren omgaan met anderen. 
De juffen gaven aan dat er niets aan 
de hand was.

Een rustig kind die je niet hoorde. 
Maar de onrust bleef en wij bezoch-
ten de huisarts. Hij wilde ons niet 
doorverwijzen naar de kinderarts. 
Volgens hem was er, net als wat de 
juffen zeiden, niets met Agnieszka 
aan de hand. Zij kon niet praten, 
omdat wij in de polder wonen en zij 
weinig kinderen in de omgeving had 
om mee te spelen. Wij waren het hier 
niet mee eens. Via een kennis kregen 
wij het advies om contact op te ne-
men met Bureau Jeugdzorg en ons 
probleem aan hen uit te leggen. 

Na dit gesprek is er iemand bij 
ons thuis geweest en werd er een 
spraakachterstand geconstateerd. 
Hierdoor kon Agnieszka op haar vier-
de bij een medisch kinderdagverblijf 
terecht. Rond die tijd is Agnieszka 
ook onderzocht door een psychiater 
in Goes, omdat er gedacht werd aan 
een autistische stoornis. Agnieszka 
bleek volgens hem geen autisme 
te hebben en onze zoektocht ging 
verder.

Een jaar lang waren er diverse 
onderzoeken in Rotterdam. De con-
clusie was mogelijk autisme en een 
vrouwelijk chromosomen patroon 
met een gebalanceerde translocatie 
tussen twee chromosomen. Maar dat 
zou geen gevolgen hebben voor haar 
gezondheid. Aan het Rett syndroom 
werd niet gedacht.

Agnieszka Wolfert
De juffen gaven aan
dat er niets aan
de hand was.
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Toen Agnieszka vijf jaar werd, ging zij 
speciaal onderwijs volgen in België. 
Daar kreeg ze fysiotherapie en en 
drie tot vijf keer per week logopedie. 
Op haar zesde kreeg ze een hand-
matig bestuurbare spraakcomputer, 
maar deze werd in de loop der jaren 
steeds minder gebruikt. Agnieszka 
ging steeds beter praten. Zij is tot 
haar dertiende jaar op deze school 
gebleven en zo lang gebruikte zij ook 
de spraakcomputer, in combinatie 
met haar spraak. Want vanaf haar 
zesde kon zij al praten, maar was ze 
moeilijk te verstaan. 

Er is op school ook geprobeerd om 
Agnieszka te leren lezen, maar zij 
was te langzaam in vergelijking met 
haar klasgenoten. Daarom volgde 
overplaatsing naar een andere klas, 
waar zij vooral bleef knutselen en 
het leren naar de achtergrond ver-
dween. Wij waren het hier niet mee 
eens. In een gesprek met de school-
psycholoog werd aan ons uitgelegd 
dat Agnieszka is zo als zij is en wij 
dat moesten accepteren. Zij zou 
nooit kunnen leren lezen. Nou, dat 
hebben we dus niet geaccepteerd!

Onze nieuwe buurvrouw bleek te 
werken als orthopedagoge. Tot op de 
dag van vandaag leert onze dochter 
bij haar lezen.  Op haar dertiende 
ging onze dochter naar het vervolg-
onderwijs (Zeer Moeilijk Lerend) in 
Terneuzen. Hier kan ze wel leren 
lezen, schrijven en rekenen.

Tussen haar zesde en twaalfde jaar 
heeft Agnieszka individuele zwem-
lessen gevolgd. Op haar twaalfde 
haalde ze haar A-diploma. Hierna 
zijn zijn wij gestopt met de lessen, 
want het kostte haar veel moeite 

om voor het diploma te oefenen. Het 
zwemmen door het gat was niet echt 
haar favoriete bezigheid..

In plaats van de zwemlessen is zij 
gestart met korfballen. Dit doet ze 
wekelijks bij een vereniging in de 
G-groep. Sinds een jaar gaat
Agnieszka twee tot vier keer per 
maand op zaterdag naar de zorg-
boerderij. Zij kan daar spelen met 
andere kinderen en verzorgt ze de 
dieren op de boerderij.

Jan zocht na al die jaren nog steeds 
naar een diagnose. In 2015 zijn wij 
terecht gekomen bij een medisch 
geneticus uit Gent. Na een aantal 
onderzoeken heeft hij besloten 
Agnieszka alsnog te testen op het 
Rett syndroom. In februari 2016 
kregen wij de diagnose Rett; mutatie 
MECP2c.401C>G(p.(Ser134Cys)). 
Gelegen in het MBD domein. 
Een harde klap, want wij kenden toen 
alleen de klassieke variant. 
Ik kreeg het ineens warm en zat te 
huilen in de auto. Later kregen wij 
te horen dat het om een milde en 
atypische variant ging, maar dat 
maakte mijn verdriet echt niet klei-
ner. Ik denk dat wij, doordat we geen 
diagnose hadden, Agnieszka steeds 
opnieuw hebben gestimuleerd om 
zich te ontwikkelen.

Op dit moment gaat het zeer goed 
met onze dochter. Agnieszka ontwik-
keld zich nog steeds positief. Zij kan 
lopen, zwemmen, fietsen, praten en 
lezen op het niveau AVI start. Ze slikt 
geen medicijnen en krijgt fysiothe-
rapie voor haar kyfose. Agnieszka is 
vrolijk en lief. Ze speelt graag met 
onze honden en katten, houdt van 
zingen en spelen op de computer. 
Wij hopen nog lang van haar te 
kunnen genieten.

Alina Wolfert-Adamek

Zij zou nooit kunnen leren
lezen. Nou, dat hebben

we dus niet geaccepteerd!

Ik denk dat wij, doordat
we geen diagnose hadden,
Agnieszka steeds opnieuw
hebben gestimuleerd om

zich te ontwikkelen.
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De samenwerking van het Rett Ex-
pertisecentrum en oudervereniging 
met uiteenlopende disciplines en 
beroepsverenigingen is belangrijk. 
In deze bijdrage staan wij stil bij het 
door het Rett Expertisecentrum in 
2016 uitgevoerd onderzoek naar de 
stand van zaken rond de hulpverle-
ning voor Rett syndroom vanuit de 
discipline logopedie en de discipline 
fysiotherapie. Dit onderzoek naar 
kennis en ervaring van therapeu-
ten, biedt ook de mogelijkheid voor 
het opzetten van een ondersteu-
ningsnetwerk voor hulpverleners 
afkomstig uit een specifiek werk-
veld. Op deze wijze kan worden zorg 
gedragen dat hulpverleners werken 
volgens de nieuwste inzichten en 
voordeel behalen uit het delen van 
elkaars kunnen en kennis.

Samenwerking Rett
Expertisecentrum en discipline 
Logopedie
Het onderzoek naar de inbreng en 
betekenis van de discipline logo-
pedie is door Gill Townend in sa-
menwerking met de NRSV en de 
NVLF (Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie) verricht 
Voor het onderzoek werd een onli-

ne vragenlijst ontwikkeld en naar 
logopedisten en/of andere “commu-
nicatieprofessionals” werkzaam in 
Nederland verstuurd. Het betrof (a) 
logopedisten bekend bij de Rett-ou-
ders uit het eerder door het Rett 
Expertisecentrum uitgevoerd onder-
zoek over de ervaring van families 
met ondersteunde communicatie (zie 
pRettpraat nr.51), en (b) logopedisten 
die lid zijn van de NVLF. Deze logo-
pedisten werden benaderd met het 
verzoek de vragenlijst in te vullen 
aan de hand van een geplaatste 
oproep in de e-nieuwsbrief van de 
NVLF.

De logopedisten werden bevraagd 
over: 
• Hun manier van werken op het 
gebied van (ondersteunde) commu-
nicatie (OC) en Rett syndroom, 
• Hun vakkennis rondom OC en Rett 
syndroom en in het bijzonder, 
• Hun ervaring met oogbesturings-
systemen.
Op deze wijze was het mogelijk (1) de 
logopedisten te identificeren die met 

personen met Rett syndroom wer-
ken en (2) inzicht in hun kennis en 
ervaring te krijgen.

De publicatie over dit onderzoek 
zal begin volgend jaar verschijnen. 
Hier alvast een toelichting op eer-
ste bevindingen en het benutten 
van mogelijkheden voor verdere 
professionalisering door een meer 
systematische samenwerking van de 
discipline logopedie met de ouders 
en het Rett Expertisecentrum.

Onderzoek naar de kennis en
ervaring van logopedisten:
• Tot op heden wordt door de logo-
pedisten informatie en kennis over 
Rett syndroom voornamelijk verkre-
gen door: Eigen ervaring/zelf werken 
met personen met Rett syndroom, 
internet, NRSV, studiedagen en con-
gressen.
• Tot op heden wordt door de logo-
pedisten informatie en kennis over 
OC verkregen door: Eigen  ervaring/
zelf werken met personen met be-
hoefte aan OC, training en instructie 

• Aantal ingevulde vragenlijsten = 68
• Logopedisten die graag hun kennis en vaardigheden rondom OC en 
• Rett syndroom willen verbeteren = 55
• Logopedisten die graag willen deelnemen aan een netwerk voor
 verdieping en ondersteuning op het gebied van communicatie en
 Rett syndroom = 51

ONDERZOEK NAAR DE KENNIS EN
ERVARING VAN LOGOPEDISTEN:

ONDERZOEK VAN HET
RETT EXPERTISECENTRUM
NAAR DE KENNIS EN ERVARING VAN LOGOPEDISTEN EN FYSIOTHERAPEUTEN
IN HET WERKEN MET PERSONEN MET RETT SYNDROOM IN NEDERLAND

GILL TOWNEND, ONDERZOEKER,
RETT EXPERTISECENTRUM NEDERLAND, MAASTRICHT UNIVERSITAIRE MEDISCH CENTRUM
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door leveranciers (van OC-hulpmid-
delen), studiedagen en congressen, 
en aandacht voor het onderwerp 
tijdens opleiding.

• De door de logopedisten aangege-
ven voorkeursvormen van deskun-
digheidsbevordering (in aflopende 
volgorde) zijn:
• studiedagen,
• delen van literatuur,
• bruikleen van OC hulpmiddelen, 
• online forum om vragen en ant-
woorden te delen,
• discussiegroep,
• samenwerking met deskundigen, 
• webinars.

Op basis van de uitkomsten van dit 
onderzoek rond de discipline logope-
die heeft het Rett Expertisecentrum 
samen met de oudervereniging een 
model voor verdere samenwerking 
op het gebied van communicatie ont-
wikkeld (Fig. 1). Hiervoor is ook een 
kernteam in het leven geroepen on-
der leiding van Gill Townend en Ma-
riëlle van den Berg. Het team gaat in 
2017 aan de slag en is nu al verheugd 
aan te kondigen dat vanaf januari 
2017 ook Gerna Scholte in deeltijd 
werkzaam zal zijn bij dit team. Eén 
belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden van Gill en Gerna is het 
creëren van een ondersteuningsnet-
werk voor logopedisten en andere 
communicatieprofessionals (oranje 
blok in Fig. 1). De eerste studiedag 
zal in het voorjaar 2017 plaatsvinden 
en wel op 10 maart. Momenteel zijn 
Gill en Gerna (in samenwerking met 
de NRSV en de NVLF) druk bezig met 
het inhoud geven aan die dag. 

Samenwerking Rett
Expertisecentrum en discipline 
Fysiotherapie 
Het onderzoek naar de inbreng en 
betekenis van de discipline fysiothe-
rapie is door Hanneke Borst (kin-
derfysiotherapeut) en Gill Townend 
in samenwerking met de NVFVG 
(Nederlandse Vereniging voor Fysio-
therapie bij Verstandelijk Gehandi-
capten) verricht.

Zoals bij het onderzoek met logope-
disten werd een online vragenlijst 
ontwikkeld. Deze werd landelijk 
verstuurd naar (a) leden van de 
kenniskring ‘Fysiotherapeuten voor 
mensen met ernstig meervoudig be-
perkten’ (EMB) van de VGN, (b) leden 
van de ‘Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie bij Verstandelijk Ge-
handicapten’ (NVFVG) van het KNGF, 
en (c) fysiotherapeuten genoemd 
door ouders in ons eerder uitgevoerd 
onderzoek over de ervaring van fa-
milies met OC (zie pRettpraat nr.51).

De vragenlijst voor de fysiotherapeu-
ten bestond uit:
• Cliënt-specifieke vragen, zoals 
leeftijd van de Rett-meisjes waar de 
fysiotherapeuten mee werken, hun 
grof-motorische vaardigheden en 
lichamelijke stoornissen (b.v. scolio-
se, afwijkende voetenstand, verlies 
van loopvaardigheid),
• Vragen over fysiotherapie behan-
deling,

• Vragen over werkervaring en vak-
kennis rondom Rett syndroom.

Door dit onderzoek was het mogelijk 
(1) de fysiotherapeuten in Nederland 
te identificeren die met personen 
met Rett syndroom werken en (2) 
inzicht in hun kennis en ervaring met 
Rett syndroom te krijgen.

De publicatie over dit onderzoek is 
eveneens volgend jaar beschikbaar. 
Hier alvast, net zoals boven beschre-
ven voor de discipline logopedie, 
een toelichting op eerste resultaten 
van het onderzoek bij de discipline 
fysiotherapie en een plan van aanpak 
voor verdere professionalisering 
door intensivering van de samen-
werking met de ouders en het Rett 
Expertisecentrum.

Onderzoek naar de kennis en
ervaring van fysiotherapeuten:
• Tot op heden wordt door de fysio-
therapeuten informatie en kennis 

Figuur 1:
Ontwikkeling van de “communication track” door het Rett Expertisecentrum

• Aantal ingevulde vragenlijsten = 43
• Fysiotherapeuten die graag hun kennis en vaardigheden rondom
 fysiotherapie en Rett syndroom willen verbetere = 41 
• Fysiotherapeuten die graag willen deelnemen aan een netwerk
 voor verdieping en ondersteuning op het gebied van fysiotherapie
 en Rett syndroom = 15 (plus 22 “misschien”)

ONDERZOEK NAAR DE KENNIS EN
ERVARING VAN FYSIOTHERAPEUTEN:
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over Rett syndroom voornamelijk 
verkregen door: Contact met col-
lega’s, NRSV, eigen ervaring/zelf 
werken met personen met Rett syn-
droom, studiedagen en congressen, 
internet, en lezen van wetenschap-
pelijke artikelen.

• Tot op heden wordt door de fysio-
therapeuten informatie en kennis 
over fysiotherapie en Rett syndroom 
verkregen door: Contact met colle-
ga’s, eigen ervaring/zelf werken met 
personen met Rett syndroom, NRSV, 

studiedagen en congressen, inter-
net, en bestuderen van wetenschap-
pelijke artikelen.

• De onderwerpen waarover men 
meer zou willen weten zijn: betrouw-
bare meetinstrumenten, effectieve 
interventies op het gebied van grove 
motoriek en het voorkomen van 
scoliose, huidige stand van zaken 
rondom basaal wetenschappelijk on-
derzoek en effectieve samenwerking 
met andere paramedici. 

• De door de fysiotherapeuten 
aangegeven voorkeursvormen van 
deskundigheidsbevordering (in aflo-
pende volgorde) zijn:
1) nieuwsbrief via de mail,
2) studiedagen,
3) webinars,
4) online forum, 
5) discussiegroep.

Op basis van de resultaten uit dit 
onderzoek gaat het Rett Expertise-
centrum in 2017 aan de slag met het 
creëren van een ondersteunings-
netwerk voor fysiotherapeuten. Het 
opzetten hiervan krijgt inhoud en 
vorm in samenwerking met de NRSV 
en de NVFVG.

Samenwerking Rett Expertisecen-
trum met disciplines en beroeps-
verenigingen
Uitganspunt voor de actieve samen-
werking van het Rett Expertisecen-
trum Nederland en de NRSV met 
verschillende disciplines en hun 
beroepsverenigingen is de hulpver-
lening en begeleiding rond Rett syn-
droom verder te verbeteren (Fig. 2).

Door leden van het Rett Expertis-
ecentrum werden in het jaar 2016 
zowel binnen als buiten Nederland 
verschillende voordrachten gehou-
den. Ook was het team betrokken bij 
de organisatie van congressen en 
studiedagen, zoals in Wenen bij het 
RTT50.01 congres, in Sienna bij de 
SSBP conferentie, in Rome voor de 
BYOD workshop inzake databestan-
den voor zeldzame aandoeningen, 
en in Maastricht bij de BYOD  work-
shop voor Nano publicaties over Rett 
syndroom. Tijdens het internationale 
congres voor kinderneurologen in 
Amsterdam (14th International Child 
Neurology Congress) werd door dr. 

 Figuur 2: Samenwerking tussen het Rett Expertisecentrum, de NRSV en anderen.

van Kranen-Mastenbroek een voor-
dracht gehouden over epileptische 
en niet-epileptische verschijnselen 
bij meisjes met Rett syndroom. 
Hier aandacht voor een tweetal 
belangrijke congressen: het Rett 
congres in Chicago in juni 2016 en 
het Rett congres in Wenen in 
september 2016.

Rettsyndrome.org Research
Symposium, 22-24 juni 2016 en 
Family Conference, 24-26 juni 2016, 
Chicago
Gill Townend nam op uitnodiging 
deel aan het door de Amerikaanse 
Rett Vereniging (Rettsyndrome.org)  

in juni 2016 georganiseerde congres 
voor wetenschappers en families. 
Voor het Research Symposium 
presenteerde zij een poster over het 
door de Amerikaanse Rett Vereni-
ging aan het Rett Expertisecentrum 
Nederland toegewezen internationa-
le project voor het ontwikkelen van 
klinische richtlijnen inzake commu-
nicatie bij Rett syndroom (zie hier-
voor ook pRettpraat nr. 52, juni 2016). 
Zij gaf ook samen met dr. Peter Mar-
schik (Medical University of Graz, 
Oostenrijk en  Karolinska Institutet, 
Stockholm, Zweden) een voordracht 
over  “Behavioural phenotypes of 
Rett syndrome and developmental 

CONFERENTIE NIEUWS VAN HET
RETT EXPERTISECENTRUM NEDERLAND



pRettpraat - januari 2017

13

trajectories of socio-communicative 
forms and functions.” Zij presen-
teerden hier resultaten van hun 
onderzoek binnen de samenwer-
king van het Rett Expertisecentrum 
Nederland met de afdeling van dr. 
Marschik over de ontwikkeling van 
de kinderen in hun eerste levens-
jaren op basis van retrospectieve 
video-analyses. Deze videofragmen-
ten zijn door de ouders beschikbaar 
gesteld. Tijdens het congres voor 
de ouders verzorgde Gill een aantal 
sessies, - samen met dr. Theresa 
Bartolotta (Stockton University, New 
Jersey, USA), die ook een lid is van 
het project team -, over de klinische 
richtlijnen. Het betrof een focus 
groep voor hulpverleners op het 
gebied van communicatie, een inter-
actieve bijeenkomst voor de ouders 
en een ‘research update’ (een over-
zicht van de activiteiten binnen het 
project) voor zowel hulpverleners als 
ouders. Aan het eind van dit congres 
was Gill actief betrokken bij de zoge-
noemde “office hours” voor families. 
Samen met andere communicatie 
experts, zoals  Susan Norwell, Kate 
Ahern, Judy Lariviere, David Kop-
penhaver en Theresa Bartolotta was 
Gill tijdens dit onderdeel van het pro-
gramma  beschikbaar voor vragen 
van de ouders en hun kinderen rond 
communicatie. Gill vertegenwoordig-
de ook prof. dr. Leopold Curfs bij de 
kick-off meeting van een nieuw door 
Newron gefinancierd internationaal 
project “Burden of illness” genaamd. 
Dit project is gericht op een nadere 
verkenning naar zorgen en lasten 
waar gezinnen mee geconfronteerd 
worden (meer nieuws hierover in de 
volgende pRettpraat).

RTT50.1, 15-17 september 2016, 
Wenen 
Het Rett Expertisecentrum Neder-
land was actief betrokken bij de 
organisatie van het congres in 
Wenen naar aanleiding van het ver-
schijnen van de eerste publicatie van 
dr. Andreas Rett 50 jaar geleden over 
het naar hem genoemd syndroom.

Prof. dr. Leopold Curfs was betrok-
ken bij de organisatie van dit congres 
en dr. Eric Smeets, dr. Friederike 
Ehrhart en Gill Townend gaven 
lezingen.

Dr. Eric Smeets hield een voordracht 
met als titel “The challenging Rett 
syndrome: to watch, to measure and 
to compare”. Hij besteedde in zijn 
voordracht uitdrukkelijk aandacht 
aan het ouder worden van de per-
sonen met Rett syndroom en putte 
hierbij uit zijn jarenlange klinische 
ervaring in de omgang met de fami-
lies en hun kinderen. Dr. Friederike 
Ehrhart ging in haar voordracht 
“New insights in Rett syndrome 
using pathway analysis for transcrip-
tomics data” nader in op het werk 
van het Rett Expertisecentrum, zoals 
dat vorm krijgt in samenwerking 
met Stichting Terre (zie hiervoor de 
bijdrage in deze aflevering ‘Nieuwe 
behandelingsmogelijkheden in voor-
bereiding’).

Gill Townend presenteerde twee 
posters “European policy on rare 
diseases and the role of national 
parent associations and expertise 
centres” en “Development of inter-
national clinical guidelines for the 
management of communication 
in individuals with Rett syndro-
me”. Gill was ook voorzitter van de 
sessie “Communication Matters”. 
Deze sessie begon met een keynote 
lecture van Gill “Communication in 
individuals with Rett syndrome: what 
we know now and what we have yet 
to find out”. Na deze openingslecture 
volgde voordrachten over commu-
nicatie door: Florian Pokorny (een 
lid van het team van Peter Marschik 
in Graz) “Intelligent pre-linguistic 
vocalisation analysis: a promising 
novel approach for the earlier iden-
tification of Rett syndrome”, Anna 
Urbanowicz (Australië) “How do 
females with Rett syndrome com-
municate and what factors influence 
successful communication?”, Patri-
cia Remshifski (USA) “Using eye gaze 

to access an augmentative commu-
nication device for persons with Rett 
syndrome”, Gerna Scholte (Neder-
land) “Rett syndrome – early signs 
of literacy enhancement in girls with 
Rett syndrome” en Alex Schuh (Tobii 
Dynavox, Duitsland) “Diagnostics 
and eye gaze learning curve”. 
Aan het slot van de conferentie 
presenteerde Gill en haar team, 
dat werkt aan de klinische richtlijnen 
voor communicatie, een overzicht 
van de activiteiten binnen dit project 
voor de algemene vergadering van 
Rett Syndroom Europa (RSE) en be-
spraken op welke wijze de gezinnen 
het beste bij dit belangrijke inter-
nationale project betrokken kunnen 
worden.

Alle bijdragen van het congres zijn 
gepubliceerd in een special thema-
nummer van het  Wiener Medizini-
sche Wochenschrift (11-12-2016), het 
tijdschrift waarin Andreas Rett zijn 
eerste artikel over Rett syndroom 
publiceerde. Dit oorspronkelijke ar-
tikel is ook opgenomen in deze editie 
en is hier in het Engels vertaald. 

Zie voor meer informatie over dit 
Weense Rett congres de bijdrage 
van Mariëlle van den Berg in deze 
aflevering pRettpraat en de versla-
gen van de conferentie op de website 
van de RSE.

Afvaardiging Rett Expertisecentrum 
Nederland voor Wenen:
(L – R) dr. Friederike Ehrhart, dr. Eric 
Smeets, Gill Townend, dr. Henk van 
Kranen, Nasim Sangani (Australië, 
PhD Rett Expertisecentrum), prof. dr. 
Leopold Curfs.
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Boomplant

Tom Egbers &
      Janke Dekker
'Met hart en ziel!' dragen Tom Egbers en Janke 
Dekker  deze beukenboompjes op aan Menina
Versteeg en de Nederlandse Rett Syndroom
Vereniging. Geplant bij Buitengoed de Gaard,
Heythuysen. 26-10-2016

Wat een eer, ik mag het stokje overnemen...
Enige tijd geleden verscheen het bericht dat er een nieuwe secretaris werd 
gezocht, met enige aarzeling heb ik me aangemeld. Immers zolang doen 
we nog niet mee in Rett-land, al zorgden onze grietjes Pip en Eline voor 
een spoedcursus Rett.

Ik hoop een positieve bijdrage te mogen leveren aan de vereniging en het 
net zo goed te kunnen gaan doen als Paula van der Laan. Paula heeft met 
enorme inzet bergen werk verzet en blijft gelukkig actief voor de
pRettpraat. Paula, dank voor al je inzet en fijn dat je voor mij nog vraag-
baak wilt zijn.

Barbara Cassenaar

Vier jaar geleden kwam ik in het 
bestuur en heb ik de taken binnen 
het secretariaat op me genomen.
Dit bleek een veelzijdige functie te 
zijn. Naast alle secretariële taken, 
heb ik mij bezig gehouden met het 
organiseren van de familiedagen, 
symposia, sponsoractiviteiten en 
het maken van de pRettpraat.

Ik heb hier veel tijd en energie in 
gestoken en kijk met een goed 
gevoel terug op deze periode 
binnen het bestuur van de NRSV.

Samen met Ad Linssen, 
Mariëlle van den Berg, Anja 
Versteeg-Peters en Rogier Balk 
zetten  we de vereniging steeds 
professioneler op de kaart.

Nu is het tijd om het stokje over 
te dragen. Barbara Cassenaar, 
moeder van Pip en Eline, bood 
zich snel aan en sinds een  
aantal maanden is zij de nieuwe 
secretaris van de Rett vereniging. 
Ik wens haar veel plezier en 
succes toe!

Paula van der Laan

IK GEEF HET
STOKJE OVER…

Noot van de redactie.
Paula blijft zich inzetten voor de NRSV 
als redactielid van de pRettpraat.
Daar zijn wij enorm blij mee!!
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EEN DIEPE
BUIGING VOOR 

Bijna 23 jaar geleden werd Menina,  
de dochter van Anja en Bas geboren. 
Als vervolgens  het Rett syndroom 
bij haar gediagnosticeerd wordt, 
melden Bas en Anja zich in 1997 als 
contactouders aan bij het Rett Syn-
droom Netwerk Nederland.

Bas en Anja zijn al die jaren actief 
betrokken bij het Netwerk en bou-
wen voort aan een mooie ouderver-
eniging, die inmiddels de Neder-
landse  Rett Syndroom Vereniging 
heet. Al die jaren zijn zij actief in het 
bestuur, meestal bescheiden en op 
de achtergrond. Maar altijd bezig 
om onze bijzondere Rett-familie, 
letterlijk en figuurlijk, in het zonnetje 
te zetten. Zo is De Gaard in Heythuy-
sen  vele jaren omgetoverd tot een 
prachtige locatie voor onze familie-
dagen. Een plek waar Anja, Bas en 
hun kinderen alle gezinnen waarin 
Rett centraal staat, met open ar-
men ontvangen. Samen met de vele 
vrijwilligers staan ze iedere keer 
klaar om ons liefdevol te verwennen. 
De hot tub staat symbool voor het 
warme bad waar wij in worden onder 
gedompeld terwijl we genieten van 
ontroerende optredens, heerlijke 
hapjes en mooie gesprekken.
Sweet memories.

Over De Gaard gesproken…. Op deze 
prachtige plek ontvangen Anja en 
Bas ook vele bekende Nederlanders, 
die na de kennismaking met dochter 
Menina, een boom of struikje willen 

planten en deze opdragen aan alle 
Rett-dames en heren. De eerste
BN-er die Anja ‘aan de haak’ sloeg 
was Bartho Braat. Zal ik het verhaal 
nog een keer kort vertellen? Anja’s
oudste zoon heet  eveneens Bartho. 
Anja schreef dit jaren geleden aan de 
bekende Bartho en stuurde hem
ieder jaar een kaartje. Uiteindelijk 
heeft de bekende Bartho een be-
zoek gebracht aan Anja en Bas en 
heeft zijn hart daar verloren. Naast 
Bartho zijn er inmiddels een groot 
aantal bekende ambassadeurs die 
Rett syndroom in hun hart hebben 
gesloten en hiermee bijdragen aan 
meer bekendheid van Rett syndroom. 
Anja zal  nauw betrokken blijven bij 
de NRSV, als contact persoon voor de 
ambassadeurs.

Na zoveel inzet kon Anja de lintjes-
regen niet meer ontlopen. In 2015 
werd zij koninklijk onderscheiden als 
Ridder in de orde van Oranje –Nas-
sau. Een bekroning op haar pRettige 
bijdrage, die zij mede dankzij haar 
vriendinnen Yvonne, Nicole en Paula 
heeft kunnen waarmaken.

Lieve Anja, dank je wel voor 20 jaar 
bouwen aan een stevig fundament 
onder Rett Syndroom. Ik weet dat je, 
onzichtbaar, dit fundament zult 
blijven onderhouden. Samen met Bas 
en je kinderen zorg je voor Menina, 
maar ook voor al onze Rett kinderen.

Yolanda van Boven

Anja Versteeg-Peters

Lieve Anja,
dank je wel voor wie 

je bent en wat je 
uitstraalt.
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20% korting tot eind 2017 met code 
"rett2017" - alleen via www.terapy.eu

Compacte 
oogbediening

  Lichtgewicht    Snelle montage (KMD Click)
  Multifunctionele toepassing

Spraakmakend

Klein & Melgert  
Developments NV

‘t Holland 24, 6921 GW Duiven   
T  0316 - 26 80 21   

E  info@kmd.nl   
I  www.kmd.nl

Het contact houden
Communicatie is belangrijk in het dagelijkse leven.
Voor sommige mensen wordt praten moeilijk of zelfs onmogelijk door
bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk.
Commap biedt communicatieapparatuur waardoor “praten” weer
mogelijk wordt.

Communicatiehulpmiddelen
Communicatieapparatuur is er in verschillende uitvoeringen. Denk
hierbij aan apparaten waarop u tekst kunt intypen of apparaten die
werken met afbeeldingen of pictogrammen. Bij een beperkte motoriek
zijn er aanpassingen zodat de computer toch bediend kan worden.

Commap zoekt naar een oplossing op maat!
Informatie? Bel ons of stuur een e-mail.

Unieke producten
Menselijke service op maat

“Als praten moeilijker wordt...”

Commap communicatie apparatuur BV
Postbus 490   5400 AL  Uden T (0413) 28 70 52
E info@commap.nl   W www.commap.nl

Wij hebben al een tijdje de Terapy 
zitzak en genieten er bijna dagelijks 
van! Laura (16) kan er heerlijk in 
ontspannen. De honderdduizenden 
korreltjes vormen zich heerlijk om 
haar heen. Wij hebben de grootste 
maat, wat als voordeel heeft dat 
je er als ouder ook heerlijk in kunt 
ontspannen. Het grote verschil met 
andere zitzakken is dat de Terapy 
zich helemaal naar je lichaam vormt 

en al direct lekker aanvoelt door het 
heerlijk zachte katoen. De hoes is af-
neembaar en kan er zelfs af en in de 
wasmachine gewassen worden. De 
zak vormt zich om het lichaam heen, 
onze dochter blijft hierdoor goed in 
positie. Bij andere zitzakken moet je 
sneller van houding veranderen om 
prettig te blijven zitten of liggen. Ik 
ben er zelf ook al meerdere keren op 
in slaap gevallen. De prijs is ook erg 

vriendelijk en niet onbelangrijk, zijn 
de vele kleurtjes, die ook nog leuk 
kunnen matchen met je interieur.
Wij genieten er in de winter binnen 
van en zomers lekker naar buiten in 
de tuin!

Groet,
AnneMarie Dumitrascu



Wat is een Squease drukvest?
Het Squease vest geeft een rustgevende druk, 
vergelijkbaar met een stevige knuffel. Het diepe 
drukvest kan helpen om een overprikkeld of 
‘angstig’ zenuwstelsel te kalmeren en geeft een 
prettig, veilig en beschermd gevoel. Benieuwd 
wat Squease voor jou kan betekenen? Huur het 
drukvest en ervaar het zelf!

Speciale lezersaanbieding
Met kortingscode: pRETTpraat kun je nu voor 
€70 het vest geen 2 maar 4 weken uitproberen. 
Bevalt het drukvest en wil je het houden na de 
huurperiode dan wordt er €100 in mindering 
gebracht op de aanschafprijs (€295).
 
De kortingscode is geldig t/m 28 februari 2017.

Lezersaanbieding
kortingscode:

pRETTpraat

www.drukvest.nl

Oogbesturing kan veel betekenen voor kinderen en volwassenen  met  

Rett  syndroom. 

Oogbesturing biedt mensen met Rett de mogelijkheid te spelen, een 

interactie te hebben met hun omgeving en zich verstaanbaar te maken. 

Sommige kinderen voeren zelfs hele gesprekken met hun ouders.

rdgKompagne is hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van 

oogbesturing en leverancier van onder andere de Tobii systemen.

Als communiceren niet vanzelfsprekend is.

w w w. r d g ko m p a g n e. n l                     w w w. o o g b e s t u r i n g. n l

telefoon: 0031 (0)229 285010 - e-mail: info@onbeperktinbeweging.nl

tRide
Simply the best… voor kinderen en ouders

Nu verkrijgbaar bij B&S!
De nieuwe partner van

Thomashilfen voor
Nederland en België.

Hoorn - Uitgeest - Amersfoort



pRettpraat - januari 2017

18

park en vond alle Rett-kinderen al 
attracties op zich. Allemaal bijzonder 
en uniek op hun eigen wijze. Omringd 
door toegewijde mensen die ze lief-
hebben en koesteren.  Daar kan geen 
rupsbaan tegen op!

Zo tegen het einde van de middag 
besloten wij om terug te keren naar 
het pannenkoekenhuis om nog even 
na te praten en terug te blikken op 
deze mooie dag. De kinderen, maar 
ook wij waren moe van alle indruk-
ken en attractiebezoeken.
Er hing een ontspannen sfeer en ik 
zag overal tevreden gezichten. 
Tijd om naar huis te gaan, maar niet 
voordat wij een zeer goed gevulde 
goodiebag mochten ontvangen. 
Wat een mooie afsluiter! 

De NRSV en Familiepretpark De 
Waarbeek bedankt voor deze mooie 
dag. Wij kijken er met een goed en 
warm gevoel op terug. Op naar de 
familiedag van 2018!

Judith en Matthijs van den Berg
Isabelle, Marie  en Jules

Rond tien uur arriveerden wij bij 
Pannenkoekenhuis De Waarbeek 
waar het ontvangst plaatsvond. Er 
wachtte ons een enthousiast welkom 
door de mascotte van het pretpark. 
Na ons gesetteld te hebben met 
koffie en heerlijke versnaperingen 
waren onze kinderen al te vinden in 
het indoor speelparadijs. 
Om ons heen zagen wij diverse 
andere Rett-kinderen die veelal 
rolstoel gebonden waren en dus niet 
zoals onze Marie lopen en hun eigen 
weg hierin kunnen bepalen. Staat dat 
ons ook te wachten? Of blijft Marie 
een lopertje? De toekomst is voor elk 
kind onzeker, maar wanneer je een 
Rett dochter hebt helemaal. Ik krijg 
een brok in mijn keel en tranen in 
mijn ogen. Ik maan mezelf tot de 
orde en richt de focus weer op deze 
dag met alle bijzondere mensen om 
ons heen. 

Na de officiële opening en de mu-
zikale bijdrage van onze NRSV 
ambassadeur Suzan Seegers kon 
iedereen op eigen gelegenheid het 
pretpark bezoeken. Wij besloten om 
nog even in het pannenkoekenhuis te 
blijven aangezien wij het erg speciaal 
vonden om zoveel Rett-kinderen bij 
elkaar te zien. Er volgden diverse 

FAMILIEPRETTPARKDAG
ontmoetingen en verhalen die ons tot 
de dag van vandaag zijn bijgebleven. 
En wat een luxe! Er stond een team 
van zes masseurs klaar om je te 
voorzien van een heerlijke massage 
naar keuze. Onze oudste dochter 
Isabelle (6) kon er geen genoeg van 
krijgen en ook Marie genoot zicht-
baar van haar massage. Wat een 
ontspannen begin van deze dag.

Op naar het pretpark! De Waarbeek 
is klein en overzichtelijk. De rijen 
voor de diverse attracties waren niet 
te lang ondanks dat er ook reguliere 
gasten waren. Dit was prettig aange-
zien Marie nu niet echt het toppunt 
van geduld is…. Waarschijnlijk voor 
velen van jullie erg herkenbaar. 
Diverse attracties hebben wij meer-
dere malen bezocht. Marie was niet 
weg te slaan uit de zweefmolen. Ik 
werd er na een aantal ritjes goed 
misselijk van, maar zij scheen 
nergens last van te hebben. Ze bleef 
maar lachen en brabbelen.

Gedurende de middag kwam je over-
al Rett-gezinnen tegen. Sommige 
liepen samen in het park en andere 
kozen voor quality time puur met het 
gezin. Iedereen voelde zich vrij om 
zijn eigen keuze te maken. Ik genoot 
van de korte ontmoetingen in het 

Op 18 juni jongstleden vond 
de Rett familiedag plaats bij 
familiepretpark De Waarbeek 
te Hengelo.

Voor ons was het de eerste 
familiedag die wij samen als gezin 
zouden gaan beleven. Wij keken 
er naar uit! De ontmoetingen met 
andere Rett-gezinnen en een dagje 
pretpark met het gezin leken ons 
een mooie combinatie.
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Goed voorbeeld doet volgen. Vandaar dat de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) naar analogie 
van Rett Education UK op 11 en 12 november Rett Education NL organiseerde. Zowel ouders als logopedisten 
en begeleiders van mensen met Rett syndroom waren welkom. Op de eerste dag waren er plenaire lezingen 
van Susan Norwell, Gill Townend, Hector Minto en Gerna Scholte, waarna de deelnemers op de tweede dag de 
geleerde theorie in de praktijk mochten oefenen. “Een inspirerend evenement”, zo luidde de algemene reactie. 
Hierbij een verslag van twee dagen onderdompeling in taal en communicatie,
met de belangrijkste tips op een rijtje.

DOSSIER

Het Van der Valk hotel was van alle gemakken voorzien, 
buiten de sessies om was er een informatiemarkt te be-
zoeken en door middel van headsets kon iedereen die dat 
wilde de Engelse lezingen in het Nederlands volgen. Kort-
om: het was een uitstekend georganiseerd evenement.

Susan Norwell
Na een warm welkomstwoord door Mariëlle van de Berg, 
voorzitter van de NRSV, stak Susan Norwell van wal. Zij 
komt uit de VS en reist als zelfstandig onderwijsconsul-
tant de hele wereld over om lezingen en adviezen te geven 
over communicatie en educatie van mensen met Rett 
syndroom. In de wandelgangen tijdens Rett Education 
NL vertrouwde ze me toe dat ze ondanks haar zestig jaar 
daar zo lang mogelijk mee door hoopt te gaan.

Mogelijkheden en moeilijkheden
Tijdens de eerste lezing ging Susan Norwell in op de 
mogelijkheden van Rett-meisjes en ook hun moeilijkhe-
den. Ze hebben extreem veel moeite met het aansturen 
van hun lichaam. Dit zorgt ervoor dat Rett-meisjes niet op 
hun eigen lichaam kunnen vertrouwen en dat communi-
catiepartners vaak denken dat ze een vraag of opdracht 
niet begrijpen. Susan bestrijdt dit laatste. Volgens haar is 
het essentieel om hen niet onder druk te zetten. Daarmee 
verergeren de apraxie en ademhalingsproblemen alleen 
maar. Iets dat niet van buitenaf is opgelegd, maar uit de 
meisjes zelf komt, gaat hen gemakkelijker af. Het is dan 
ook zaak om (directe) vragen en opdrachten te vermij-
den. “In plaats daarvan moet je als communicatiepartner 
zelf hun symbooltaal gebruiken. Dus veel voordoen ofwel  
modelleren”, zei Susan.
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Uitkomsten enquêtes
Gill Townend, verbonden aan het Rett Expertise Cen-
trum (REC) in Maastricht, presenteerde de uitkomsten 
van twee enquêtes, de ene gehouden onder ouders van 
Rett-meisjes in 2013 en de andere onder behandelaars 
van Rett-meisjes in 2015. Onder zowel ouders als behan-
delaars, met name logopedisten, was de tevreden over 
ondersteuning tijdens de proefperiode van een spraak-
computer behoorlijk groot. Beide groepen misten echter 
ondersteuning in de periode daarna. De boodschap van 
Gill Townend was dan ook dat het REC samen met de 

RETT EDUCATION NL
ONDERDOMPELING IN TAAL EN COMMUNICATIE!
VERSLAG VAN TWEEDAAGSE CURSUS OVER COMMUNICATIE, BEGINNENDE 

GELETTERDHEID EN RETT SYNDROOM OP 11 EN 12 NOVEMBER

Susan Norwell
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NRSV wil werken aan meer ondersteuning voor fami-
lies en professionals bij de communicatie met en door 
Rett-meisjes. Vanaf januari 2017 zal Gerna Scholte één 
dag in de week in het centrum werkzaam zijn om daar 
haar bijdrage aan te leveren. Ook werkt een internatio-
naal team van logopedisten onder leiding van het REC al 
een tijdje aan internationale richtlijnen op het gebied van 
communicatie bij Rett.

• Gebruik bij het kalibreren van de spraakcomputer bij voorkeur de vijfpuntskalibratie en als signaal de rode  
    stip die steeds kleiner wordt. Bij een filmpje of animatie gaan de ogen meer heen en weer, al kunnen die wel 
    noodzakelijk zijn om de aandacht van het Rett-meisje naar het scherm te trekken. 
• Kalibreer zonder druk. Loop weg of ga een saai grote-mensengesprek voeren. 
• Gebruik gerust verschillende paginasets op de computer naast elkaar, ondanks eventuele verschillen in de
    symbolen. Zorg voor een link zodat het Rett-meisje kan kiezen wat ze wanneer gebruikt. Susan Norwell
    raadt SonoFlex aan, hoewel ook dat niet perfect is.
• Gebruik high-tech en low-tech naast elkaar.
• Als je de nadruk legt op leren en communicatie, verlaag dan de eisen aan de motoriek. Gebruik daarom 
    simpeler low-techmiddelen, zoals het Vier-Vakken Communicatieboek, wanneer veel van de motorische
    vaardigheden gevergd wordt.
• Pas bij low-tech partner-ondersteund scannen (POS) toe als je niet rechtstreeks kunt zien waar het meisje   
    naar kijkt.
• Plaats alle soorten woorden in haar vocabulaire om aan alle communicatieve functies tegemoet te komen.
• Houd bij het plaatsen van de woorden zoveel mogelijk de volgorde van zinsbouw aan, dus links woorden 
    waarmee je een zin meestal begint en rechts de woorden voor het eind van de zin.
• Voeg “niet” toe. Dan hoeven niet alle tegenovergestelde woorden genoemd te worden.
• Bij activiteiten en bij het voorlezen van een boek kun je gebruik maken van generieke pagina’s of    
    hulpmiddelen, zoals het Vier-Vakken Communicatieboek. Als je specifieke woorden wilt gebruiken die
    passen bij de activiteit of het boek, modelleer die woorden dan eerst op een contextspecifieke pagina. 
    Na een aantal keer kun je woorden modelleren die zich verspreid over verschillende pagina’s in de 
    paginaset bevinden.

TIEN ADVIEZEN OVER TECHNIEK EN INRICHTING VAN HULPMIDDELEN:

Vier Vakken communicatieboek
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Ondersteunende techniek
De volgende spreker was Hector Minto, met een humo-
ristische lezing. Vlak voor Rett Education NL heeft hij een 
nieuwe baan gekregen bij Microsoft, maar daarvoor was 
hij zeven jaar werkzaam bij Tobii Dynavox. Daar zag hij 
veel veranderen. “Eerst waren spraakcomputers gigan-
tisch duur en alleen voor mensen als Stephen Hawking 
beschikbaar. Maar gelukkig worden ze nu meer algemeen 
gebruikt en is de apparatuur veel goedkoper geworden.” 
Hector legde uit hoe een Tobii oogbesturingscomputer 
voortdurend de afstand tussen een meetpunt in de iris 
en de pupil meet. Op die manier kan geregistreerd wor-
den waar de gebruiker zijn of haar aandacht op vestigt. 
Daarnaast adviseerde Hector om Windows control te 
gebruiken en een Rett-meisje naar foto’s te laten kijken. 
Dan kun je aan de cursor zien waar ze naar kijkt en daar 
vervolgens over praten. Bij Microsoft is hij nog steeds 
bezig om computers een ondersteuning te laten zijn voor 
mensen met een handicap. Ook in zijn nieuwe baan blijft 
hij graag betrokken bij het Rett syndroom.

Onderdompeling in taal
De resterende lezingen van 11 november nam Susan Nor-
well voor haar rekening. Ze besprak hoe we Rett-meisjes 
kunnen onderdompelen in taal (language immersion) door 
hen steeds een woordenschat te bieden tijdens dagelijk-

se activiteiten, spel en interactie en activiteiten rondom 
boeken. Verder stelde ze dat je naast een eventuele 
spraakcomputer (high-tech) ook een papieren hulpmid-
del (low-tech) nodig hebt. Bij low-tech kan het nodig zijn 
om partner-ondersteund scannen toe te passen. Hoe dat 
in zijn werk gaat, legt ze uit in een demonstratievideo op 
rettuniversity.org voor zowel het Vier-Vakken Communi-
catieboek als het ABC-omklapboek. Beide boekwerkjes 
zijn overigens door Gerna Scholte naar het Nederlands 
vertaald en uitgedeeld tijdens Rett Education NL. Ook 
besteedde ze aandacht aan het maken van een sprekend 
fotoalbum op de spraakcomputer, waarbij Rett-meisjes 
zelf iets kunnen vertellen aan de hand van verschillen-
de mensen of dingen een foto. Susan is ervan overtuigd 
dat je elk Rett-meisje de mogelijkheid moet geven om 

ABC communicatieboek

Hector Minto
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• Ga er te allen tijde vanuit dat ze alles begrijpt en kan of kan leren.
• Zorg voor een stoel die goede ondersteuning geeft.
• Verander het Rett-meisje geregeld van positie om haar te helpen haar lichaam te reguleren. 
• Probeer het meisje zoveel mogelijk te helpen als haar prikkelverwerking niet in balans is (overprikkeld of
    onderprikkeld) en praat haar (al modellerend) door een vervelende situatie heen.
• Ga af op de ogen, niet op de handbewegingen.
• Zet haar niet onder druk, met name niet bij ademhalingsproblemen, faalangst en apraxie.
• Vermijd vragen en opdrachten. Laat eventueel indirect weten dat je een reactie wil door zinnen als “ik ben 
    benieuwd wat jij ervan vindt” of “Hm, ik zie rood, geel, blauw…” (bij keuze).
• Hou rekening met een lange reactietijd.
• Doe zelf veel voor hoe zij dingen zou kunnen zeggen (modeling).
• Reageer op wat het meisje zegt en breid haar uiting uit, zodat ze leert hoe ze meer woorden kan gebruiken
    en specifieker kan zijn.
• Gebruik bij partner-ondersteund scannen (POS) elke vorm van “ja” die het meisje heeft en beschouw een
    gebrek aan een “ja” als “nee”.
• Zorg ervoor dat er geen goed of fout antwoord mogelijk is bij het aanleren van een nieuwe techniek zoals POS
• Bied altijd en overal woorden aan: in dagelijkse situaties, tijdens het spelen en bij het voorlezen van boeken.
• Creëer kansen voor fantasiespel en laat bij een activiteit het meisje jou vertellen wat je moet doen. Pak niet
    haar handen om het haar zelf te laten doen.
• Laat haar spelen met klanken en letters. Laat haar bij het voorlezen de tekst zien. Het helpt om boeken met
    rijm te gebruiken.

VIJFTIEN AANWIJZINGEN VOOR DE COMMUNICATIEPARTNER:

te leren lezen en schrijven. Als die vaardigheden volle-
dig beheerst worden, is ze voor haar communicatie niet 
langer afhankelijk van de voorgeprogrammeerde inhoud 
van haar spraakcomputer. Susan verwijst graag naar 
het Building Block Model (Jim Cunningham & Dorothee 
Hall) en het Four Building Blocks Model (Jim & Patricicia 
Cunningham). Aan de blokken van die modellen hoeft niet 
in vaste volgorde aandacht besteed te worden, maar ze 
bieden goede richtlijnen, ook voor Rett-meisjes, bij de 
stap naar geletterdheid. Het gaat om zaken als plezier 
krijgen in lezen en schrijven, herkennen dat lezen van 
links naar rechts gaat en decoderen van woorden.Susan 
gaf duidelijk blijk van haar wens om alle Rett-meisjes 
in Nederland toegang tot onderwijs te geven. Een wens 
waar Gerna Scholte zich bij haar terugblik op de eerste 
dag van harte bij aansloot.

Praktijk
Op zaterdag 12 november liet Susan Norwell, geholpen 
door Gerna Scholten, iedereen oefenen met het vermij-
den van vragen, wat niet zo gemakkelijk was, en met het 
gebruik van het Vier-Vakken Communicatieboek, het 

ABC-omklapboek, generieke pagina’s en contextspeci-
fieke pagina’s in SonoFlex, een programma in Commu-
nicator. Generieke pagina’s zijn niet specifiek voor de 
betreffende activiteit of het boek gemaakt, zodat je gelijk 
kunt beginnen met modelleren. De meesten vonden het 
modelleren echter gemakkelijker als de pagina wel was 
aangepast aan een specifiek spel. Aan het eind van de dag 
ging iedereen naar huis, een hoop tips en ideeën rijker.

Hou het leuk! Daardoor zal het meisje eerder gemotiveerd 
raken om te leren.

Aukje-Tjitske Dieleman- Hovinga
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 “IK BEN EEN ECHTE HELPER”

INTERVIEW MET BETTY SLUYZER

Waarom ben je daar verbaasd over?
“Een dove is toch niet dom omdat hij niet kan horen? In 
het onderwijs spreken we over het Horneffect wanneer 
leraren een negatief vooringenomen standpunt hebben 
over het leervermogen van een kind. Dat standpunt heb-
ben ze gebaseerd op één negatieve gebeurtenis, kwaliteit 
of beperking van dat kind, zoals het milieu waar het kind 
uit komt, niet kunnen horen of de handen niet kunnen 
gebruiken. Door dat effect gaat die leraar zijn aanbod 
laag houden en kan het kind niet bewijzen dat het voorin-
genomen standpunt niet klopt. Rett-meisjes praten met 
hun ogen. Dat daar in het onderwijs niet veel meer mee 
gedaan is, verbaast me. Die oogbesturingscomputers 
bestaan eigenlijk al heel lang. Ze deden er al marketing-

Eén van de standhouders tijdens Rett Education NL was Betty Sluyzer. Zij is neerlandica, schrijfster van 
kinderboeken, kinderliedjes en schoolboeken en theatermaker. Daarnaast geeft ze cursussen en workshops 
over allerlei thema’s rondom taalontwikkeling. Betty’s broer was doof, waardoor ze er al jong achter kwam 
dat je ook kunt leren lezen als je een handicap hebt. In haar boeken houdt ze daar ook rekening mee, door 
bijvoorbeeld de vormgeving van haar boeken geschikt te maken voor kinderen met dyslexie. Toen Mariëlle van 
de Berg (voorzitter NRSV) Betty belde over het plezier dat ze met haar dochter had bij het lezen van één van 
haar boeken (Het abc van Tuk), riep Betty meteen dat ze een E-Book ging maken van dat boek voor Rett-meiden. 
Verder was ze erg verbaasd dat onderwijs in lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is voor Rett-meisjes.

onderzoek mee in de jaren ‘50 en ‘60. En daarnaast is 
het allang bekend dat oogcontact heel belangrijk is in de 
communicatie en dat je naar de ogen van kinderen moet 
kijken als je wilt weten wat er in hen omgaat.”

Je hebt veel boeken geschreven.
“Klopt. In 2010 stond de teller op honderd. Ik heb boeken 
geschreven voor alle leeftijden, van baby’s en peuters tot 
en met kinderen rond twaalf jaar.”

Wat vind je belangrijk bij een boek?
“Ik wil laten zien dat samen boeken lezen heel erg leuk 
is. In mijn teksten zit ritme en ik gebruik mooie taal, 
woorden waar kinderen plezier in hebben. Ik heb iemand 
anders horen zeggen dat mijn boeken lezen als een liedje. 
Dat vind ik een heel mooi compliment. Zo horen boeken te 
zijn, volgens mij. Ik kies mijn woorden altijd nauwkeurig. 
Rijm vind ik heel belangrijk, want dan klinken de woorden 
leuker en is de tekst ook gemakkelijker te onthouden. 
Verder houd ik van een vrolijk einde. In het echte leven 
gebeuren genoeg ellendige dingen. Daarom hebben al 
mijn boeken een happy end. Je kunt een boek van mij met 
een fijn gevoel dicht slaan.”

Welke tips zou je aan ouders van Rett-meisjes willen 
geven als het gaat om leren lezen en schrijven?
“Natuurlijk leer je je kinderen van alles, maar je hoeft 
thuis geen leerkracht te zijn! Leren doe je op school. In 
ieder geval zou dat zo moeten zijn. Mijn materialen voor 
het leren lezen kunnen zeker gebruikt worden door de be-
geleiders van Rett-meiden. Thuis moet je kunnen spelen, 
plaatjes en filmpjes kijken, samen een boek of een E-book 
lezen en bekijken, muziek luisteren, knuffelen, met elkaar 

Betty Sluyzer
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communiceren middels aanrakingen, gebaren, oogcon-
tact, enzovoort. Van dat spelen leren kinderen enorm 
veel. Natuurlijk kun je daarnaast ook educatieve spel-
letjes met ze doen of ze boeken voorlezen waar ze spe-
lenderwijs veel van leren. Het abc van Tuk en het E-Book 
Mijn eerste abc zijn daar bijvoorbeeld heel geschikt voor. 
Dat papieren boek hebben alle NRSV-leden tijdens Rett 
Education NL cadeau gekregen. Je kunt er plaatjes in 
aanwijzen die bij de letter van de bladzijde horen en er 
staan leuke versjes in. Sowieso kun je in elk boek dat je 
voorleest de plaatjes aanwijzen, maar wijs ook eens de 
woorden aan. Bovenal vind ik dat je met je kind(eren) op 
allerlei manieren kunt spelen. Probeer van alles. Kijk 
mee naar de filmpjes die ze graag zien. Luister mee naar 
hun favoriete CD's. Elk kind is anders. Als ouder weet je 
het best wat jouw kind leuk vindt.”

De verzorging van Rett-meisjes vraagt veel tijd en ener-
gie. En zelf zijn ze ook vaak moe. Hoe vind je dan nog 
ruimte om een leuk boek voor te lezen?

“Je hoeft niet speciaal voor dat boek te gaan zitten. Lees 
bijvoorbeeld voor tijdens het eten. Vergeet ook niet dat je 
een boek niet uit hoeft te lezen. Mijn prentenboeken zijn 
zo geschreven dat één spread, twee tegenover elkaar 
liggende pagina's, voorlezen genoeg is. En stop alsjeblieft 
als ze niet meer willen luisteren. Voorlezen is leuk! Hou 
het leuk!”

Meer informatie op
www.bettysluyzer.nl

Onlangs kregen wij de mogelijkheid geboden om een indi-
viduele sessie te boeken met Susan Norwell. Wij hebben 
hier even over nagedacht, maar wilden deze kans toch 
grijpen. Marie (5 jaar)had nog nooit eerder gewerkt met 
een Tobii en we waren erg benieuwd hoe ze hierop zou 
reageren. Vol gezonde spanning reden we naar Utrecht 
waar de ontmoeting  plaats zou vinden. Wat als Marie ge-
lijk weer naar de deur zou lopen of ze toch liever filmpjes 
wilde kijken op mijn telefoon? Allerlei gedachten schoten 
door mijn hoofd. Maar gelukkig  kwamen ze niet uit.

Marie liep vol zelfvertrouwen de ruimte binnen en klom 
bij mij op schoot. Op deze manier zat ze beter voor de 
Tobii en konden we beginnen.  Om het ijzer te breken ging 
Susan eerst een boekje lezen met Marie. Daarna was de 

Tobii aan de beurt. Gerna Scholte zorgde voor de verta-
ling omdat het een Engelstalige Tobii betrof. Marie heeft 
geoefend met pictogrammen bij de activiteit bellenblazen 
en ze heeft samen met Susan een spel gedaan waar je 
een hondje in bad kon doen. Het ging boven verwachting 
goed. Marie keek regelmatig bewust naar een bepaald 
pictogram en Susan haakte daar snel op aan. Ze stelde 
dan een vervolg vraag en liet Marie zien dat ze haar be-
greep. Op deze manier won ze haar vertrouwen, wat was 
dat mooi om te zien.

Dat viel me overigens direct op aan Susan. Het vertrou-
wen dat ze in onze Rett kinderen heeft. Laat je niks wijs-
maken, het zijn slimmerikjes. Deze quote heeft ze tijdens 
onze sessie regelmatig herhaald en kwam ook tijdens de 
Rett Education in Houten terug. 

Wij gaan nu het traject starten om een Tobii aan te vra-
gen. Wij hebben de mogelijkheden gezien en hebben er 
alle vertrouwen in. Marie gaat praten! En misschien ook 
nog wel lezen en schrijven…. Waarom niet?

Judith van den Berg - Groenen

MARIE MEETS SUSAN NORWELL
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Logopedie/Equitherapie 
voor bijzondere mensen met 
bijzondere resultaten!

Judith Akkerman
Julie Vermeulen

Laura van der Horst

www.stap4stap.nl

RETT-kinderen zijn ernstig beperkt 
in hun communicatie. Het is voor 
RETT-ouders vaak moeilijk om hun 
kind te begrijpen.

Met communicatie ondersteunende hulpmiddelen 
kunnen de mogelijkheden van uw RETT-kind optimaal 
worden benut. En dat vergroot de zelfredzaamheid.
Stichting Milo is specialist in ondersteunde 
communicatie.

Kijk voor onze programma’s op www.stichtingmilo.nl.  
U vindt er ook praktijkverhalen over de RETT-meisjes 
Anne en Annika.

Voor meer informatie:
• Telefoon 073 - 73 70 287
• E-mail  info@stichtingmilo.nl

www.stichtingmilo.nl

Wegbereiders 
in communicatie

ALARMEREN • BEDIENEN • COMMUNICEREN

QuoVadis Nederland (QVN) zorgt voor implementatie 
van hulpmiddelen voor het compenseren van 
lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, 

waarbij de MENS centraal staat.

www.QVN.nl
035 - 548 87 01

Individuele oplossingen met technisch hoogstaande 
voorzieningen, advisering door ergotherapeuten.

Communicatie met tekst of symbolen - Oogbesturing
Eenvoudige hulpmiddelen - Leuke spelletjes
Actie en reactie leren - Spraakversterking

Aangepaste bediening - Alarmering - Montage

“I love you!”  
“Girl power!”   
“Let’s Go!”

Say it with your eyes using the Tobii Dynavox  
I-Series+ with built-in eye-tracking technology! 
To learn more please visit tobiidynavox.com.

Because everyone deserves the power of a voice!

www.tobiidynavox.com
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Zeer geslaagde expositie
Schilderkunst en Keramiek 
voor Rett

Marion van den Berg, oma van Marie met het Rett 
syndroom, heeft samen met vriendin Marieke Boon in 
oktober jongstleden een expositie georganiseerd, waarbij 
de opbrengsten ten goede kwamen voor de NRSV. 
Zij hebben twee weekenden lang in een voormalige 
kapperszaak in Vught schilderijen en keramiek 
geëxposeerd. En dit is zeker niet onopgemerkt gebleven! 
De opbrengst van deze geslaagde expositie bedraagt 
€3.600,-.
  
Naast alle enthousiaste reacties op de schilderijen 
in pastel en keramiek waren de bezoekers erg 
geïnteresseerd in het Rett syndroom. Ze namen 
de tijd om hier vragen over te stellen, namen een 
pRETTpraat of brochure mee en doneerden een bijdrage 
in de collectebus. Het Rett syndroom heeft tijdens dit 
evenement weer meer naamsbekendheid gekregen en 
daar zijn de exposanten, naast de mooie opbrengst, ook 
erg content over.

Weer een geweldige donatie van Creatief in hout en meer
Ook dit jaar ontvingen we, opnieuw, een geweldige 
donatie van €2100,-. Wij zijn iedere keer weer 
aangenaam verrast over alle donaties die wij mogen 
ontvangen van het team Creatief in Hout. De bekende 
spaarsokjes hebben al vaker in de pRettpraat gestaan, 
maar welke namen schuilen er ook al weer achter 
Creatief in Hout?

We stellen ze graag aan u voor: Hans en Hannie, opa 
en oma van Esmée Janssen (Rett-meisje) zijn de 
initiatiefnemers en bedenkers van de spaarsokjes. 
Tonny van der Heide is beheerster van Facebook en helpt 
mee met verkoop van de spaarsokjes. Gerard Gritter is in 
het dagelijks leven ijscoman, hij sponsort en verkoopt de 
spaarsokjes.

Wilt u ze eens ontmoeten?
Kijk op www.facebook.com/spaarsokjes

Peter van den Berg, opa van Marie, heeft een boeket aan 
gedichten samengesteld, die naast de schilderijen van 
zijn vrouw Marion hingen. Kleindochter Marie inspireerde 
opa bij het schrijven omdat zij zo speciaal is en op zo’n 
bijzondere manier communiceert. Een voorbeeld van een 
van zijn gedichten lees je hieronder.

Jij bent uniek,
Jij bent niet ziek.

Maar als muziek vertraagd.
Wij zijn verwend
Met wie je bent,

Jij hebt ons steeds behaagd.

Lieve Marion, Marieke en Peter hartelijk dank voor deze 
hartverwarmende donatie aan de NRSV.

Het creatief in Hout team maakt graag van deze 
gelegenheid gebruik om hun sponsors te bedanken; 
"Graag willen wij Post Metaalbewerking BV(Monique 
Post) en Gerard Gritter van de IJsvogel bedanken voor 
hun sponsoring. Mede door hen hebben we ook dit jaar  
weer een mooi bedrag kunnen storten op de rekening 
van de NRSV."

De NRSV maakt een diepe buiging voor jullie inzet 
en enthousiasme en bedankt Hans, Hannie, Tonny en 
Gerard.



pRettpraat - januari 2017

28

SPONSORACTIES

Hockeyclub AH&BC en Rett syndroom

Groot Nederlands Dictee van 
Abcoude

De verschillende leuke activiteiten van hockeyclub 
AH&BC en het Rett team in Amsterdam hebben in het 
seizoen 2015-1016 een prachtig resultaat van €13.620,- 
opgeleverd. De activiteiten hebben naast het werven van 
fondsen voor beweging van Rett kinderen en onderzoek, 
tevens ten doel de bekendheid van het Rett syndroom 
verder te vergroten. Het logo met de link naar de 
NRSV staat op de site, Rett is te vinden langs de velden 
(dankzij Maarsen groep) en informatie is aanwezig in het 
clubhuis.

Ook dit seizoen zetten zij zich samen weer in voor de 
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging. In december 
hebben de meisjes D weer op de Kerstmarkt van de 
Zuidermarkt in Amsterdam gestaan. Net als vorig 

jaar verkochten de meisjes 
zelfgemaakte kerstkoekjes en 
vormden een mooi pRETTig 
Kerstkoor ten behoeve van Rett.

Tophockeyster Ellen Hoog en haar 
Hiddit sportvoeding zijn in gesprek 
over een rol die zij kunnen spelen 
bij de naamsbekendheid en fundraising voor Rett. In 
de zomer van 2017 staat de opening van het nieuwe 
Wagener stadion op de agenda, waar een mooie actie 
voor Rett aan zal worden gekoppeld. Het belooft weer 
een actief en positief jaar te worden.

Marit Janssen

Op 30 mei 2016 organiseerde de Lions Club Abcoude–
Baambrugge het Groot Nederlands Dictee van Abcoude.
Onze eigen ambassadeur Bartho Braat was de speaker 
op deze avond, Met verve las hij het dictee voor aan de 
80 aanwezige deelnemers. Als presentator mocht hij ook 
het goede doel voordragen voor de opbrengst van deze 
avond. Daarmee leverde dit dictee maar liefst €1600,- op 
voor de NRSV.

Tijdens de landelijke Rett-familiedag werd de cheque 
aan ons overhandigd door Jetske van den Bijtel, de vrouw 
van Bartho Braat. Bartho zelf was verhinderd vanwege 
de opnames van het tv-programma Expeditie Robinson.
Wij bedanken de Lions Club Abcoude-Baambrugge voor 
deze geweldige donatie en Bartho en Jetske van harte 
voor hun ambassadeurs werk.

Onlangs kregen we een bijzondere donatie. In augustus 
2016 overleed de oma van Rett-dame Simone, een dag 
na haar 86e verjaardag. De oma, die samen met opa zo 
vaak op Simone pasten, als het gezin op vakantie ging 
en waar Simone zoveel van hield. In plaats van bloemen 
werd gevraagd om een bijdrage aan de NRSV. Wij 
bedanken iedereen voor deze mooie donatie van €270,-

Donatie van €270,-

7 december bemande Christine Barneveld een kraam 
op de kerstmarkt in Zalk. Vol liefde vertelde ze aan de 
geïnteresseerden over haar dochter Lianne met het Rett 
syndroom. Hartelijk dank Christine voor de opbrengt van 
€300,- die ten goede komt aan de NRSV. 

Kerstmarkt Zalk
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Aagje ten Have is moeder van de 
26-jarige Fenna uit Groningen. In deze 
column deelt ze haar ervaringen over 
alle aspecten van het Rett syndroom 
en geeft ons een kijkje in het leven van 
haar volwassen dochter.

In de vorige nieuwsbrief verscheen 
er geen column omdat Fenna erg 
ziek was. Een periode vol van zorgen 
en angst. Fenna is het laatste jaar 
veelvuldig geplaagd door longontste-
kingen met een heftig verloop. 
Door de langdurige opnames in het 
ziekenhuis werden we geconfron-
teerd met een nieuwe situatie. 
Omdat Fenna volwassen is, mag zij 
niet meer naar de kinderafdeling. 
Dat bleek een moeilijke overgang te 
zijn. Vorig jaar november had Fenna 
een longontsteking met scepsis(-
bloedvergiftiging), waardoor ze 14 
dagen op de IC lag. In april dit jaar 
had ze de Mexicaanse griep met als 
complicatie een vervelende longont-
steking. Fenna heeft 14 dagen aan de 
beademing gelegen en uiteindelijk 3 
weken op de IC. Onlangs, in oktober 
had ze opnieuw een longontsteking. 
Gelukkig was het deze keer minder 
ernstig en konden we het thuis op-
lossen. Dit ziek zijn heeft veel impact 
op Fenna en op ons. Na die 14 dagen 
beademing was Fenna volledig ge-
traumatiseerd. Ze wilde niets meer 
in haar mond hebben. We hebben 
een aantal maanden nodig gehad 
om Fenna weer te laten eten en haar 
zover te krijgen, dat we haar tanden 
konden poetsen. Ze kreeg daarnaast 
een verlamming aan haar arm, waar 
door zij niet meer met de handen 
kon friemelen.  Erg sneu voor Fenna, 
want het friemelen is voor haar een 
houvast. Gelukkig is ook de arm-
functie voor een groot deel hersteld, 
hoewel Fenna nog steeds niet de 

oude is, het herstel vergt veel van 
haar. Voor ons waren het hectische 
periodes, waarbij we steeds de angst 
voelden dat we haar konden gaan 
verliezen.

Wat ons veel onnodige energie kostte 
was het contact met het ziekenhuis. 
Fenna gaat al jaren naar hetzelfde 
ziekenhuis in Groningen. Sommige 
afdelingen zijn prima, anderen zijn 
voor ons onbegrijpelijk. Fenna valt 
nu onder de afdeling volwassenen-
zorg en veel ziekenhuizen vinden 
het moeilijk om in te spelen op de 
wensen en gevoelens van ouders, 
van een meervoudig gehandicapt, 
volwassen kind. Men begrijpt niet dat 
je er 24 uur bij haar wilt zijn, dat je 
naast haar wilt slapen. Dat je op de 
hoogte gehouden wilt worden van de 
behandeling en dat je daar een stem 
in wilt hebben, moet hebben!  Wij 
zijn immers de deskundigen en de 
spreekbuis van Fenna.

Zo werd er zonder overleg met 
bepaalde medicatie gestopt. 
Wij werden hier pas 24 uur later over 
geïnformeerd. Toen pas begrepen 
wij waarom Fenna ineens zo veel 
ademhalingsaanvallen kreeg, terwijl 

ze al zo ziek was. Ook werden we 
iedere avond steevast naar het hotel 
tegenover het ziekenhuis gestuurd, 
terwijl we steeds duidelijk zeiden 
bij Fenna te willen blijven. Dit alles 
zorgde voor een groot gevoel van 
onmacht en stress bij ons, en niet te 
vergeten bij Fenna, want ze voelt dat 
haarfijn aan.

Uiteindelijk hebben we voor een an-
der ziekenhuis gekozen. Van te voren 
hadden we onze wensen duidelijk 
gemaakt en hier lukte het prima. 
Wat heerlijk! Het is dus echt de 
moeite waard om te informeren bij 
verschillende ziekenhuizen of hun 
mogelijkheden aansluiten bij de zorg 
en wensen die passen bij je (volwas-
sen) kind, om vervolgens een bewus-
te keuze te kunnen maken.

Omdat we in de praktijk hebben er-
varen hoe moeilijk het, voor bijvoor-
beeld verplegend personeel, is om 
de zorgen te begrijpen en te dragen 
rondom een volwassene met meer-
voudige beperkingen zijn wij gestart 
om leerling verpleegkundigen stage 
te laten lopen op de Fenna Heerd. 
Bij ons kunnen ze zien en ervaren 
hoe we omgaan met deze mensen. 
Bovendien leren ze ook de mens 
achter de handicap te zien. Een 
waardevolle ervaring, die zeker goed 
te gebruiken is in het ziekenhuis. 
Wij zouden willen pleiten voor een 
soortgelijke stageplaats voor artsen 
in opleiding. Meer bekendheid en 
begrip voor de complexe zorg van 
onze (volwassen) meervoudig gehan-
dicapte kinderen en de noodzakelijke 
betrokkenheid van ouders in deze 
zorg tijdens een opname, zou de 
samenwerking zeker verbeteren.

www.fennaheerd.nl

ZIEKENHUIS

COLUMNAagtje
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DERDE CDKL5
 NEDERLAND FAMILIEDAG

 Gedistribueerd door
 

Voor meer informatie 
kijk op vicair.nl 

INNOWALK
Improving quality of life

Vicair Made for Movement Ad.indd   1 13.10.2016   08.28

22 oktober 2016 vond voor de derde 
keer de CDKL5 Nederland familiedag 
plaats. CDKL5 heeft veel dezelfde 
kenmerken als het Rett syndroom, 
maar er zijn ook een aantal 
verschillen. Op dit moment zijn er 
ongeveer 17 kinderen/volwassen 
(15  meisjes – 2 jongens) met deze 

diagnose in Nederland. In de rest 
van de wereld zijn er ongeveer 
tussen 1.500-2.000 mensen bekend 
met CDKL5. Pam Baauw (ouder) 
heeft samen met dokter E. Hagebeuk 
op het SEIN in Zwolle de familiedag 
georganiseerd. Er waren bekende en 
nieuwe  gezichten. In het afgelopen 
half jaar hebben er 4 nieuwe 
kinderen/volwassen tussen 1-28 jaar 
de diagnose CDKL5 gekregen. Omdat 
het een kleine groep ouders is, 
was het een informele dag. Dokter 
Hagebeuk gaf een presentatie over 
diverse onderzoeken die er zijn 
gedaan over CDKL5. Pam Baauw 
heeft een presentatie gegeven over 

het Europese CDKL5 congres wat 
zij, samen met dokter Hagebeuk, in 
juni in de UK, heeft bezocht. Daarna 
hebben alle ouders kort iets verteld 
over hun dochter of zoon met CDKL5.
 
Omdat we met zo’n kleine en 
unieke groep zijn, was het fijn om 
ervaringen uit te wisselen over 
het krijgen van de diagnose, de 
dagelijkse zaken waar de ouders 
tegen aan lopen en hoe het met hun 
dochter/zoon gaat. Als je meer wilt 
weten over CDKL5, ga dan naar de 
Nederlandse website www.cdkl5.nl 
of neem contact op met
pam.baauw@hpe.com
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Een Honni is een sjaal die 
speeksel opneemt en ervoor 

zorgt dat je kind, op elk 
moment van de dag, er leuk, 
sportief, chique en verzorgd 

eruitziet. 

Niet alleen makkelijk maar 
nu ook gewoon leuk!

www.honni.nl 

Aandacht voor voeding

www.twitter.com/Sorgentebvwww.facebook.com/SorgentebvWWW.SORGENTE.NL

Zorg bij gebruik medische voeding
Bij Sorgente kunt u medische voeding en toebehoren bestellen die wij vervolgens bij u thuis leveren. Onze deskundige 
medewerkers en diëtisten helpen u graag bij het beantwoorden van vragen over drink- en sondevoeding. Voor 
ouders van kinderen tot 18 jaar is er een gespecialiseerd team KinderCare. U kunt hen bereiken via telefoonnummer: 
030 - 634 6264 of e-mail: teamkindercare@sorgente.nl.

Bezoek onze website www.sorgente.nl voor gebruiksadviezen bij verminderde eetlust en kauw- en slikproblemen. 
Ook vindt u hier diverse recepten om drinkvoeding mee te bereiden, zoals een ijsje of muffin.

Yasmine is 7 jaar en heeft het syndroom van Rett. Sinds 2014 gebruikt zij medische voeding 
via Sorgente om op gewicht te komen. Haar moeder: ‘Ze geniet van de toetjes en smoothies 
en komt hierdoor gelukkig langzaam aan. Ik ben erg tevreden over de efficiënte werkwijze en 
klantenservice van Sorgente.’

Voeding vraagt extra aandacht bij kinderen met het syndroom van Rett. Voldoende inname van 
voedingsstoffen en calorieën is noodzakelijk voor een optimale groei en ontwikkeling. Het gebruik 
van medische voeding, zoals drinkvoeding en sondevoeding, kan nodig zijn om ondervoeding te 
voorkomen. Uw arts/diëtist kan u hiervoor doorverwijzen naar Sorgente. 
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11:15 uur: Vandaag willen we een 
ritje maken met je nieuwe fiets. Aan-
gezien je een lichte scoliose hebt, 
hadden we bedacht dat een fiets, 
waarop je zelf mee kunt trappen, 
goed zou zijn voor de broodnodige 
beweging. Na een paar spannende 
maanden werden we uiteindelijk 
aangenaam verrast. De aanvraag 
was akkoord. Nu kun je samen met 
mama op pad!

Lopend naar de fiets begin je al te 
glimlachen en eenmaal onderweg 
straal je helemaal. Dan schakelt 
mama de mee-trap-stand in en voor 
het eerst fiets je écht. Trots kijk je 
om je heen en geniet van de wind in 
je gezicht. En mama geniet mee!

12.00 uur: Weer thuis ben je toe 
aan een rustmomentje. Even wat 
drinken, fruit eten, verschonen en 
daarna lekker soezen op bed. Soms 
slaap je , soms niet, maar je tankt in 
elk geval even bij.

12:45 uur: Iris, je ‘zwemmaatje’, 
komt binnen en begint alvast de 
zwemspullen te verzamelen. En ja 
hoor, daar is het overgangsmoment 
weer, met bijbehorende ademha-
lings-episode. Als je er weer hele-
maal bij bent, geven we je middag-
medicatie. Nog wat drinken, een 
boterhammetje  eten en dan op weg 
naar het zwembad. Daar spetter 
je heerlijk in het ondiepe water of 
je relaxt lekker in het bubbelbad. 
Intussen heeft mama de handen vrij 
om een was te draaien en Rick van 
scouting te halen. Papa doet onder-
tussen de boodschappen.

We reiken je de boterham en de 
chocomel afwisselend aan. Intussen 
schallen de door jou gekozen liedjes 
uit de Tobii door de kamer. Je vraagt 
een paar keer naar Robin, zoals je 
altijd doet als je iemand mist aan 
tafel. Intussen kamt mama je haar, 
een minder favoriet moment. Uit de 
Tobii klinkt ‘boos’ en ‘dat vind ik níet 
leuk’. Je probeert de borstel weg te 
duwen, maar na even doorzetten kun 
je met een mooie vlecht van tafel.

10:30 uur: Je glipt de tuin in, aan-
gezien je graag buiten bent. Lekker 
rondbanjeren, snoezelen op het gras 
en spelen met kiezelsteentjes. Maar 
het zwembad is wel de absolute 
favoriet. Je kan net met je handen bij 
het water. Dat spettert zo lekker! He-
laas ben je een beetje te enthousiast 
vandaag, dus mogen we je vervol-
gens droge kleren aantrekken. 

00:00 uur: Je ligt al even in bed en 
papa kijkt of je onder de deken ligt, 
voordat hij zelf naar bed gaat. Maar 
vanavond slaap je als een roosje met 
je neus lekker in de deken.

08:30 uur: Je zit al rechtop in bed 
met een grote glimlach op je toet 
als papa binnenkomt. Doordeweeks 
moet je vroeg op en je bent niet zo’n 
ochtendmens zullen we maar zeg-
gen. Maar in het weekend mag je 
lekker uitslapen en word je meestal 
vrolijk wakker.

Papa zet de sterrenhemel aan en 
zingt ons ‘goedemorgen-liedje’. 
Tijdens het verschonen en aankleden 
volgt de bijna onvermijdelijke adem-
halings-episode. Je hyperventileert 
heftig en bent de controle over je 
lichaam een aantal minuten kwijt. 
Soms schiet je door in een volledige 
aanval, maar de laatste tijd gaat het 
gelukkig goed. Het blijft heftig om je 
zo onmachtig te zien. Tegelijk went 
het, de episodes zijn bijna traditie bij 
overgangsmomenten. Uiteindelijk 
komen je handen weer samen voor 
je borst en breekt je lach weer door. 
Dan je medicatie, een slok drinken, 
we zijn weer klaar voor een nieuwe 
dag.

09:30 uur: Mama en broertje Rick 
zijn intussen beneden en grote broer 
Robin slaapt nog. Terwijl jij een 
beetje rondloopt en met een half oog 
TV kijkt, maken we de tafel klaar. Re-
gelmatig laat je je neus even zien. Zo 
laat je ons weten dat je honger hebt. 
We zetten jou in je stoel en de Tobii 
op tafel. Je kan al goed aangeven wat 
je wilt. Vandaag is het een boterham 
met fruithagel en chocomel. 

UUR MET Chamène
HET IS ZATERDAG
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intussen eitjes. Daar hou jij wel van. 
Het eten gaat er goed in. Op de Tobii 
is het wat stiller, want je wordt lang-
zaam moe. We zien meer valsalva’s 
en veel oogknipperen wat het lastig 
maakt om te focussen. De Tobii volgt 
jou dan ook niet meer…

18:15 uur: Na het eten nestel je je 
lekker op de bank en kijkt samen 
met de jongens TV. Papa gaat naast 
je zitten en kriebelt lekker op je rug. 
Je ogen vallen langzaam een beetje 
dicht en zo soezen jullie samen even. 

Even later sta je op en loopt een bé-
tje wiebelig naar je kamer. Je kruipt 
op bed en begraaft je snoet diep in 
je kussen. Het is mooi geweest voor 
vandaag.

19:00 uur: Mama geeft je je medica-
tie met wat te drinken, verschoont je 
en trekt je je pyjama aan. Oh ja, nog 

tanden poetsen… Je loopt al snel 
weg. Papa en mama hebben elk zo 
hun methode hiervoor en het gaat 
steeds beter, maar favoriet zal het 
nooit worden.

Daarna de beenspalken aan, in de 
slaapzak en lekker onder de wol. 
Nog één keer rechtop om een valsal-
va weg te ‘persen’, nog één liedje te 
zingen en nog even lekker te knuf-
felen. Een doordringende, dankbare 
blik uit jouw prachtige ogen en dan 
kun je je overgeven aan de slaap… 

Welterusten lieve, mooie, sterke,
dappere meid. Morgen wacht een 
nieuwe dag…

Chantalle Zautsen - Van der Venne 
(moeder van de 14-jarige Chamène)

16:00 uur: Je komt thuis na een dag 
vol inspanningen. Dat is zichtbaar in 
je moeizame lopen, je hebt meer last 
van je ademhaling en je maakt on-
tevreden kreetjes. Of had je gewoon 
nog geen zin om naar huis te gaan?  
Eerst maar even douchen. Gelukkig 
hoef je daarvoor de trap niet meer 
op. Sinds begin dit jaar kan dat bene-
den op je kamer.

Je geniet altijd van het douchen en 
het helpt je weer te ontspannen. 
Daarna snel afdrogen, warme badjas 
en sokken aan om vervolgens je ha-
ren te föhnen. Helemaal rozig kruip 
je vervolgens op bed en geniet van de 
snoezelmuziek en lampjes.

17:00 uur: Na even bijkletsen gaat 
Iris weer naar huis. Het is intussen 
tijd voor het avondeten. Robin en 
Rick maken de tafel klaar. Mama be-
geleidt je naar je stoel en papa bakt 
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Run for Rett…. 
Run for Rett, een initiatief van Ton Linssen, oom van Anna 
Linssen, werd een daverend succes. 40 lopers, liepen na 
maanden van training, op zondag 16 oktober de hele of 
halve marathon van Amsterdam. Totaal is er €18.000,- 
opgehaald. De NRSV wil alle lopers en initiatiefnemer Ton 
Linssen hartelijk danken voor hun inzet en het geweldige 
bedrag wat is opgehaald. Hieronder het verslag van halve 
marathon loper Wikje Sijbranda, moeder van 5 kinderen, 
waaronder Jacobien (7) met Rett.

Geen moment heb ik getwijfeld  toen de oproep 
van de NRSV kwam om op 16 oktober namens de 
Rett vereniging mee te doen aan de marathon van 
Amsterdam. NATUURLIJK, voor deze bijzondere meiden 
hardlopen, dat is een prachtige missie en daar kon ik 
geen nee tegen zeggen! 

Ook de oudste broer van Jacobien (Henk, 16) en een 
oom van Jacobien (ook Henk genaamd) wilden graag 
hardlopen voor haar en voor alle Nederlandse Rett-
meiden. Het voelde als een voorrecht om dit voor de 
kinderen met Rett syndroom te mogen doen. 

Zowel de oom van Jacobien, die de hele marathon liep 
en haar broer die de halve heeft gerend, hebben allebei 
super gelopen! Ik denk dat Henk wel een van de jongste 
halve marathon lopers was. Er is veel en hard getraind 
en bij iedere training liepen Jacobien en alle rett-meiden, 
in gedachten, met ons mee. Daar deden we het voor! 

Niet alleen de trainingen waren intensief, ook de 
sponsoractie, die een ieder zelf op zijn/haar manier 
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heeft ingevuld, heeft de nodige aandacht gevergd. 
Maar wat heeft dat ongelooflijk veel geld opgeleverd. 
Hartverwarmend is het dat mensen zo begaan zijn met 
ons en onze meiden en dat die mensen met een warm 
hart gul hebben gedoneerd. Prachtig wat mensen om 
ons heen ook hebben gedaan om ons te helpen met 
geld binnenhalen. Twee ooms van Jacobien, Henk en 
Jan-Jacob hebben bijvoorbeeld in hun eigen dorp een 
collecte gehouden en hebben ook vrienden en familie 
bereid gevonden te doneren. De donatieflyer werd door 
verschillende mensen doorgestuurd en dat leverde ook 
vele donaties op. Er is bij twee koren (van een opa en van 
een oma van Jacobien) gecollecteerd en de deurcollecte 
van het 90-jarig jubileumconcert van het koor van 
Jacobien haar opa (op de dag van de marathon) mocht 
ook ten goede komen aan NRSV. Wij hebben € 4.117,30  
over kunnen maken naar de NRSV en de acties zijn nog 
niet eens allemaal afgerond.  Wat daarnaast ontzettend 
belangrijk is, is dat het Rett syndroom op deze manier 
veel meer bekendheid heeft gekregen. Wij merken 
namelijk vaak dat mensen geen idee hebben van wat 
het syndroom precies inhoudt. De Run for Rett renners 

liepen in een prachtig Run for Rett shirt en wat was het 
een schitterende dag! Henk en ik zijn de dag begonnen 
met Vincent en Paula Groeneveld-Feenstra en hebben 
met hen ook de dag weer erg gezellig afgesloten. Het 
was prachtig weer, een mooie route met vele mensen en 
muziek onderweg en de binnenkomst in het Olympisch 
stadion was geweldig! De gedachten gingen daar gelijk 
uit naar al die bijzondere meiden! Prachtig om dit voor 
hun te doen. Door blessureleed en de man met de hamer 
heb ik niet de eindtijd gehaald die ik voor ogen had. Maar 
de drive om volgend jaar opnieuw mee te doen aan de 
Run for Rett is daarmee alleen maar groter geworden en 
er zijn al meer mensen die diezelfde intentie hebben. Ik 
hoop dan ook dat de Run for Rett volgend jaar weer net 
zo’n groot succes mag worden als dit jaar met nog meer 
“runners”. Alle Run for Rett renners hebben het gehaald 
dit jaar…. Dat is vast een positieve stimulans om het ook 
eens te overwegen.
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HIPPER-polikliniek
De HIPPER-polikliniek staat voor Hulp bij Ingewikkelde 
Poep- en Plasproblemen Expertiseteam Rijndam. 
Het is een multidisciplinair team dat bestaat uit een 
revalidatiearts, kinderbekkenfysiotherapeut, psycholoog, 
continentie verpleegkundige en ergotherapeut. 
Wij bieden ondersteuning en adviezen aan kind en ouders 
rondom zindelijkheidsproblemen. Hoewel er in Nederland 
verschillende poep- en plaspoli’s bestaan, kunnen 
kinderen met een beperking daar vaak niet terecht. 
Dat was de reden voor Rijndam om een polikliniek op te 
zetten speciaal voor deze doelgroep. Na een pilotperiode 
is deze poli in januari 2016 definitief gestart en zijn er 
inmiddels al behoorlijk wat kinderen gezien. 
 
Doelgroepen
Het HIPPER-team ziet kinderen met een lichamelijke 
beperking, al dan niet gecombineerd met andere beper-
kingen, als er problemen zijn bij het plassen en poepen. 
Afhankelijk van de hulpvraag van kind en ouders kijkt 
het HIPPER-team of kinderen in aanmerking komen voor 
een screeningstraject. Ongeveer zestien procent van de 
kinderen die de HIPPER-screening hebben doorlopen 
heeft een syndroom, daarvan had één meisje het syn-
droom van Rett. Samen is bij dit meisje gekeken naar het 
optimaliseren van de voorwaarden rondom toiletgang en 
zindelijkheid.  

Screeningstraject
Het screeningstraject ziet er als volgt uit:
• Als uw kind nog niet bekend is bij Rijndam, kan een arts 
   of medisch specialist uw kind aanmelden bij het HI
   PER-team via www.rijndam.nl/hipper
• Het HIPPER-team komt bij elkaar en bespreekt welke
   disciplines worden ingezet. In het geval van kinderen
   met syndroom van Rett  plannen de behandelaren een 
   screening met de continentie verpleegkundige en de
   ergotherapeut. 

• Tijdens de screening bespreken we uw vragen op het
   gebied van zindelijkheid en de behoefte van uw kind.
• Er volgt een kort adviestraject gericht op voorzieningen
   en ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld pict
   grammen en het aanbrengen van, structuren etc. 

Rett & HIPPER-poli
De HIPPER-polikliniek biedt ouders en kind ondersteu-
ning in de vorm van adviezen en het meedenken over het 
scheppen van de juiste voorwaarden rondom zindelijk-
heid. Bijvoorbeeld het zorgen voor een goede zithouding 
op het toilet en het geven van adviezen rondom 
vergoedingen en continentiemateriaal. 

Betrokkenheid ouders of verzorgers
Tijdens het behandeltraject kijkt het HIPPER-team niet 
alleen naar de houding van uw kind. Minstens net zo 
belangrijk is de werkhouding van u als ouder(s) of 
verzorger(s). Daarom betrekt het team u actief tijdens het 
hele traject. Samen met u gaat het team opzoek naar de 
antwoorden op al uw vragen. Kort samengevat kunt u met 
verschillende vragen rondom de zindelijkheid terecht bij 
de HIPPER-polikliniek. Mocht u vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met het HIPPER-team via 
hipperpoli@rijndam.nl

DE HIPPER-POLIKLINIEK VAN 
RIJNDAM REVALIDATIE

Advies bij poep- en plasproblemen

Bij kinderen met een lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met andere beperkingen, is het zindelijk 
worden geen vanzelfsprekend proces. Ook bij ouders van kinderen met het syndroom van Rett leidt het vaak tot 
vragen, zoals: ‘Welke luiers zijn het beste voor mijn kind?’, ‘Hoe kan mijn kind het beste op een toilet zitten?’, 
‘Hoe kunnen we ons kind stimuleren om op het toilet de behoefte te doen?’.  
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HIPPER POLI ZINDELIJKHEIDSTRAINING
Anne Post

Eigenlijk deden we het zo slecht nog niet, door haar 
regelmatig op de wc te zetten. De bril verkleiner die we 
gebruiken is niet ideaal. Omdat Anne geen zitbalans heeft 
moet je haar stevig vasthouden en kom je handen te kort. 
Een alternatief zou een aangepast zitje of een verrijdbare 
stoel kunnen zijn. Uiteindelijk bleken deze opties ook niet 
ideaal, ze zijn groot, lomp en staan in de weg. 

Daarom gebruiken we voorlopig nog steeds de brilverklei-
ner. Het blijft voor Anne moeilijk om aan te geven dat ze 
naar de wc toe moet. De spraakcomputer staat niet altijd 
aan of is voor haar niet bereikbaar of ze communiceert 
het niet, terwijl ze de computer wel tot haar beschikking 
heeft. We gebruiken nu een losse knop, de Tobii en als 
Anne op de wc zit, gebruiken we de bladen van het Podd-
boek om met en naar Anne te communiceren over de 
voortgang op de wc. Het blijft lastig om een goed systeem 
op te zetten. Door haar regelmatig op de wc te zetten, lukt 
het toch om de luiers zo droog mogelijk te houden. 
Ik ben  blij dat we naar de Hipper poli gegaan zijn. 
Ondanks dat het niet zoveel méér gebracht heeft dan we 
al deden, zijn we wel tot de conclusie gekomen dat we 
goed bezig waren en zijn. En dat is een fijn gevoel. 

Monique en Aart Jan Post

Anne Post
Eind 2015 kregen we de spraakcomputer in huis. 
Die wilden we om meerdere redenen graag hebben, 
maar één van de belangrijkste dingen was om Anne auto-
nomer te maken. Zodat ze duidelijk kan maken wanneer 
ze iets wil, zoals eten, drinken en naar de wc gaan. 
We hadden geen idee of Anne dit kon, voelde of onder con-
trole had. Maar zodra ik de knop ‘ik moet naar de wc’ erop 
had gezet, gebruikte ze hem. En met resultaat. De eerste 
keer dat ze communiceerde dat ze naar de wc moest, zat 
ze met een grote grijns op de wc-pot en liet een klateren-
de plas horen. Met een moeder in tranen ernaast!
Het bleek een vliegende start te zijn geweest, daarna 
gebruikte ze de spraakcomputer niet iedere keer om te 
vertellen dat ze naar de wc toe moest. Non-verbaal kan 
Anne zich ook wel duidelijk maken, maar niet altijd. 
We hebben toen besloten haar om de 2-3 uur op de wc te 
zetten en sindsdien is ze (thuis) zindelijk voor ontlasting.   
Via een oud-collega hoorde ik over de Hipper-poli . 
We wilden graag kijken op welke wijze we Anne nog meer 
konden ondersteunen wat betreft haar communicatie in 
combinatie met zindelijkheid.
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Een historisch congres was het, omdat 50 jaar geleden Andreas Rett 
voor het eerst zijn bevindingen beschreef van handenwringende meisjes 
met sprekende ogen. En hoewel zijn vermoeden omtrent de oorzaak 
aanvankelijk aanleiding gaf voor discussie, was zijn beschrijving van het 
klinisch beeld vrijwel gelijk aan de huidige diagnostische criteria. Pas jaren 
later, toen zijn beschrijving in 1983 werd bevestigd door Bengt Hagberg 
werd de naam van Andreas Rett verbonden aan het syndroom. “Om Andreas 
Rett te eren voor zijn werk zal ik dan ook altijd Rett syndroom blijven 
zeggen.”

Het congres was niet alleen over 
wetenschap en communicatie, maar 
ook over de geschiedenis van de 
wetenschappers, clinici en ouders in 
deze 50 jaar.

Deze eerste jaren van deze geschie-
denis van het werk werden gepre-
senteerd door professor Germain 
Weber uit Wenen, een jonge collega 
van Andreas Rett, en door profes-
sor Folker Hanefeld. De atypische 
vorm van Rett syndroom met vroege 

epilepsie, soms Hanefeld-variant 
genoemd, is nu bekend als CDKL5. 
Vanuit Japan vertelde dr. Yoshiko 
Nomura over de invloed die Andreas 
Rett had op haar werk en dat van 
prof. Segawa.

Vanaf het eerste Rett Symposium 
in Wenen 1984 zijn ouders actief 
betrokken geweest. Kathy Hun-
ter (International Rett Syndrome 
Association, ‘84) en Yvonne Milne 
(Rett-UK, ‘85) deden een emotioneel 

verslag van hun werk en hun vriend-
schap met Andreas Rett. Wat heb ik 
een bewondering voor deze sterke 
moeders, die naast de zorg voor hun 
kinderen zich zo inspannen en zoveel 
bereikt hebben!  

In de twee dagen die volgden na het 
historisch overzicht kwamen bijna 
alle belangrijke onderzoekers, we-
tenschappers en behandelaars aan 
het woord. Ik noem enkele opvallen-
de presentaties: 

Dr Michael Johnston (Baltimore, 
John Hopkins University School of 
Medicine en Kennedy Krieger Institu-
te) presenteerde een overzicht over 
de rol van de neurotransmitters-sig-
naalstoffen die zenuwimpulsen over-
dragen tussen zenuwcellen- gluta-
maat en GABA. De onderzoeksgroep 
van dr Sakkubai Naidu (Kennedy 
Krieger Institute, Baltimore) heeft 
aangetoond dat bij jonge Rett-meis-

RETTWIEN.2016   
Van 15 tot 17 september 2016 werd in Wenen een

bijzonder congres georganiseerd onder de ti
tel RTT 50.1.
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jes het glutamaat hoger is dan bij de 
controle groep. Onderzoek naar de 
invloed van het slaap-waak-ritme 
toont bij ‘Mecp2 knockout’-muizen 
dat langere periodes van slapeloos-
heid de concentratie glutamaat in 
het brein fors doet stijgen. Omdat 
glutamaat het brein “prikkelt” kan 
dit bijdragen aan epileptische acti-
viteit en het cognitief functioneren 
beïnvloeden. Een van de momenteel 
lopende fase-2 onderzoeken “DEX” 
betreft het mogelijke effect op deze 
epileptisch activiteit en cognitief 
functioneren door toediening van 
Dextromethorphan (aanwezige in 
sommige hoestsiropen), wat de prik-
keloverdracht remt.

Dr. Alan Percy (University of Alaba-
ma at Birmingham, USA) besprak de 
Natural History Study, waarin naast 
klassiek Rett, MECP2 duplicatie, 

CDKL5, FOXG1, aspecifiek Rett en 
andere MECP2 mutaties beschreven 
worden. Vanuit deze uitgebreide 
dataverzameling zijn in 2010 de 
gereviseerde diagnostische criteria 
van Rett vastgesteld. Deze criteria 
werden even later toegelicht door 
dr. Jeffrey Neul. Met het vastleggen 
van de vele gegevens in de loop de 
jaren is bijvoorbeeld een aparte Rett 

groeicurve mogelijk geworden en is 
duidelijk geworden dat de levensver-
wachting ten opzichte van de oor-
spronkelijke beschrijving van Andre-
as Rett ruim verdubbeld is. Wellicht 
is dit een gevolg van betere zorg en 
vroegere diagnosestelling.

Ook gaf dr. Alan Percy aandacht aan 
de verschillende onderzoeken die 
lopen, zoals die naar IGF-I, Sarizotan 
en Ketamine.

Om het ons niet gemakkelijk te 
maken besprak dr. Walter Kauf-
man daarna voor welke uitdagingen 
deze studies staan, wat de valkuilen 
kunnen zijn en wat misschien een 
mogelijk meer pragmatische aanpak 
zou kunnen zijn. 

Zeker vermeldenswaardig is de eer-
ste Andreas Rett Lezing, door

dr. Huda Zoghbi. Het was in haar 
laboratorium dat in 1999 door Ruthie 
Amir het MECP2-gen werd gevonden 
in relatie tot Rett. Huda beschrijft 
de complexiteit van MECP2, dat zo’n 
2500 andere genen beïnvloed, waar-
bij zowel teveel als te weinig MeCP2 
een afwijkend functioneren geeft. 
Normaliseren van het MeCP2 niveau 
kan ook op latere leeftijd functionele 

verbetering geven (in muismodellen). 
Ook Huda Zoghbi bespreekt actu-
eel onderzoek vanuit verschillende 
invalshoeken. Hoopvol, maar ook 
complex en met nog vele hindernis-
sen te nemen.

Vanuit het Rett Expertisecentrum 
Nederland waren er presentaties 
van Eric Smeets, Gill Townend over 
de resultaten van enquêtes en een 
opmaat naar de richtlijn commu-
nicatie. Friederike Ehrhart gaf een 
zeer boeiende presentatie over hoe 
bio-informatica ons kan helpen de 
vele andere genen te vinden waarop 
MECP2 van invloed is.

Gerna Scholte presenteerde tijdens 
de “Communication Matters” sessie, 
voorgezeten door Gill Townend, over 
beginnend geletterdheid. Tijdens 
de communicatie-sessie werd pittig 
gediscussieerd in de zaal. Duide-
lijk was hoe communicatie snel in 
ontwikkeling is en hoe dringend de 
behoefte aan een richtlijn is die aan-
sluit bij deze ontwikkelingen.

Voor een complete samenvatting van 
de wetenschappelijke presentaties 
verwijs ik graag naar het uitgebreide 
verslag van Danijela Szili van Rett 
Syndrome Europe.
www.rettsyndrome.eu/news/vienna-
rtt-50-1-full-report/

Hierin zijn ook vele verwijzingen naar 
literatuur en lopende onderzoeken 
te volgen.

Natuurlijk waren wij niet alleen in 
de congreszaal te vinden, maar ook 
mochten wij genieten van feestelijk 
bijeenzijn tijdens een receptie die 
was georganiseerd in het Wiener 
Rathaus tot aan een spontaan treffen 
met velen in het majestueuze trap-
penhuis van de Universität Wien na 
de afsluiting van het congres. En na-
tuurlijk  een koffie in het Café Cen-
tral, waar een mooi idee voor onder-
zoek tussen de café latte und kuchen 
ontstond. Het prachtige nazomer 
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weer liet ons genieten van het moois 
dat Wenen te bieden had; een terras-
je, een museum en de grandeur.

Toch was dat feestelijke voor mij als 
Rett-ouder ook wel moeilijk. Had ik 
dit feest immers eigenlijk liever niet 
meegevierd? En wat valt hieraan 
nou echt te vieren?.. Maar gaan-
deweg door de presentaties en de 
gesprekken met andere ouders en 
inmiddels bekende sprekers werd 
mij de onderliggende betekenis van 
deze viering duidelijk. Zoveel actieve 
ouders, zoveel oprecht betrokken 
wetenschappers die zich inzetten en 
volhielden als anderen niet geloof-
den in wat zij zagen of wilden onder-
zoeken.

Het verhaal van Andreas Rett is bij 
de meesten van u wel bekend. Maar 
toen zijn dochter Barbara vertelde 
hoe hij vasthield aan zijn overtuiging 

dat de meisjes die hij had gezien 
eenzelfde beeld vertoonden, on-
danks dat hij vanwege initiële andere 
verklaring wetenschappelijk aan-
vankelijk niet erkend werd, kreeg 
dit verhaal zoveel meer betekenis. 
Ook Huda Zogbi vertelde hoe zij 
stevig moest vast houden aan haar 
overtuiging dat Rett een vindbare 
genetische oorsprong heeft, om tot 
de ontdekking van het gen te komen 
met haar team. Deze vasthoudend-
heid had er zeker mee te maken dat 
voor velen van deze wetenschappers 
de Rett-dames m/v meer betekenen 
dan muismodellen en theorie.

Hun persoonlijke betrokkenheid bij 
de meisjes of vrouwen en de families 
die zij hebben leren kennen, is elke 
keer weer een deel van hun verhaal. 
En die betrokkenheid van de onder-
zoekers geeft ons het vertrouwen en 
de inspiratie die wij nodig hebben. Te 

weten dat niet alleen ouders, maar 
allen aanwezig die dagen in Wenen 
zich intensief inzetten, omdat zij 
geloven in onze kinderen, maakte dit 
congres tot een feest!

Mariëlle van den Berg
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nieuwe frisse look geven zonder al te 
veel kosten en moeite!

Neem een kijkje op de website
www.muurstickersenzo.nl en neem 
gerust contact op als je vragen hebt.

stickers waar je zelf de tekst kan 
samenstellen en nieuw zijn in ons 
assortiment leuke kinderposters (A3 
en A4 met en zonder lijst).

Met behulp van de gratis meege-
leverde rakel zijn de muurstickers 
makkelijk te bevestigen en later 
weer makkelijk te verwijderen 
zonder de muren te beschadigen. U 
kunt de kinderkamers dus vaker een 

Muurstickersenzo.nl is een web-
winkel met een breed assortiment 
muurstickers voor de babykamer en 
kinderkamer. Bent u op zoek naar 
mooie betaalbare muursticker? 
Muurstickersenzo.nl heeft bomen, 
takken, apen, uiltjes, bloemen en 
(3d) vlinders. Ook hebben we glow 
in the dark stickers, sierkussens, 
klokken, groei stickers om de groei 
van uw kindje bij te houden, naam-

“Gemaakt door moeders”

Voor kinderen 
en volwassenen

www.miki4all.nl - info@miki4all.nl
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De Klas op Wielen in Alkmaar is een Kinderdagcentrum, 
maar heeft er bewust voor gekozen om de zorg & onder-
steuning te organiseren binnen de muren van een regu-
liere school. We doen dit in een basisschool , maar ook 
in een VMBO school. Hierdoor is het voor kinderen van 4 
tot 18 jaar  mogelijk om aan te sluiten bij activiteiten of 
lessen in de school en is het voor de schoolkinderen mak-
kelijk om bij ons langs te komen om te spelen. 

Een belangrijk deel van ons werk bestaat er uit om 
samen met het kind “binnen te komen” in een passende 
schoolklas. Vervolgens begeleiden wij het kind individu-
eel, waarbij we goed observeren of het voor het kind niet 
teveel wordt. In de praktijk blijkt het erg mee te vallen en 
kunnen onze kinderen dit zelf ook goed reguleren. Na een 
les of activiteit kunnen we zo nodig weer terug naar onze 
eigen lokalen. Daar is er tijd om “bij te komen” en geven 
we de noodzakelijke verzorging. Als er op een dag geen 
geschikte lesactiviteit is voor een kind dan passen we het 
programma aan. We gaan  boodschappen doen of koken 
wat en maken ook hier een les van. En soms doen we het 
gewoon rustig aan, omdat het kind daarom vraagt.

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten en waar mo-
gelijk mee te doen met het programma van school, met 
thema's, excursies, de schoolfotograaf, etc. Omdat we de 
kinderen 1 op 1 begeleiden, kunnen we gebruik maken 
van normale voorzieningen, zoals het reguliere zwembad 
en doen we mee met de gymlessen en het speelkwar-
tier. Eén op eén geeft ons zoveel meer mogelijkheden, 
hierdoor missen we bijvoorbeeld niet dat we geen snoe-
zelruimte hebben. Wel zijn er in de ruimtes van Klas op 
Wielen de benodigde aanpassingen ten aanzien van de 
verzorging en zijn we altijd op zoek naar aanpassingen die 
deelname aan de maatschappij kunnen bevorderen.

De begeleiders van Feline zijn verpleegkundigen of bege-
leiders die worden geschoold. De financiering is op basis 
van Zin, PGB of jeugdwet (bij jonge kinderen). De een op 
een begeleiding kan worden gegeven, omdat er een aantal 
vrijwilligers betrokken zijn bij de Klas en een grote groep 

stagiaires van verschillende opleidingen wordt begeleid.
Tot nu toe hebben we kinderen aangenomen met ernsti-
ge en meervoudige handicaps in de leeftijd van 4 tot en 
met 18 jaar. Bijna alle kinderen zijn rolstoel gebonden en 
niet in staat tot verbale communicatie. Maar eigenlijk is 
het belangrijkste criterium dat wij de gevraagde zorg & 
ondersteuning kunnen waarmaken voor kind en ouders.

De lestijden zijn hetzelfde als de lestijden van school, 
maar onze eigen openingstijden zijn ruimer. We zijn alleen 
op officiële feestdagen gesloten. Tijdens de vakantie zijn 
wij wel geopend, maar is er geen samenwerking met 
school. Wel komen de kinderen die dat leuk vinden bij 
Klas op Wielen spelen.

De fysiotherapeut en de muziekagoog worden voor bijna 
alle  kinderen ingezet. De ergotherapeut en logopedist 
huren we in op aanvraag. De  AVG-arts kijkt op consult 
basis met ons mee. 
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KLAS OP WIELEN
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat ook kinderen met een 
ernstige meervoudige beperking onderwijs volgen. Toch lijkt het nog steeds vanzelfsprekender dat meisjes met 
het Rett syndroom naar een Kinderdagcentrum gaan. Hieronder een voorbeeld hoe onderwijs aan kinderen met 
een handicap binnen een gewone basisschool kan worden vormgegeven.
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De Klas op Wielen wordt volledig vanuit zorggeld gefinan-
cierd. Dat geldt ook voor de andere Samen naar School-
klassen. We hebben wel overleg met het ministerie van 
Onderwijs om het onderwijsdeel ook betaald te krijgen, 
zodat we daar extra op kunnen inzetten. Het ministerie is 
welwillend, maar wet- en regelgeving maakt het allemaal 
erg moeizaam.  

Inmiddels zijn er zo’n 15 ‘Samen naar Schoolklassen’ 
verspreid over heel Nederland. Daarvan zijn er 14 bij een 
basisschool. Onze Klas op Wielen heeft als enige ook een 
groep bij het vmbo.

www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/samen-naar-school 

Nee zeggen tegen een kind is niet ons sterkste punt, daar-
door hebben we nu onze maximale omvang bereikt.

Feline in de klas op wielen
Sinds juni 2015 gaat Feline naar de Klas op Wielen in 
Alkmaar. Eerst twee dagen in de week en inmiddels is 
dat uitgebreid naar vier volle dagen. De kinderen van de 
Klas op Wielen zijn gekoppeld aan een jaargroep van de 
basisschool. Voor Feline is dit groep 1/2a. De hele ko-
mende schoolperiode gaat Feline met deze groep haar 
schoolcarrière door, en gaat ze dus aan het eind van dit 
schooljaar over naar groep 2. 

Een dag van Feline
Feline komt rond een uur of negen binnen. In princi-
pe gaat ze naar school van 9:00 tot 15:30. Bij binnen-
komst vertellen we aan haar wat het dagprogramma is. 
Vaak gaan we meteen naar de kleuters toe. Twee keer per 
week krijgt Feline fysiotherapie, dan passen we het pro-
gramma even aan. Feline heeft een kleine stoel waar ze in 
zit als ze naar de kleuters gaat. Dit stoeltje kan op kleu-
terhoogte worden gesteld en ze zit ermee in de kring of 
werkt aan tafel. We nemen haar jas altijd mee, want als de 
kleuters buiten spelen gaan we mee. We nemen ook wat 
lekkers mee als de kleuters gaan eten voor in de kring.  
Omdat we 1 op 1 werken lukt het ons om aan te sluiten 
op zowel de schoolactiviteiten, als ook op de individuele 
behoeften van Feline. 

Zorgleerplan en communicatie
Feline haar zorgleerplan is gebaseerd op het leren en 
natuurlijk ook op haar welbevinden. Als het met Feline 
haar gezondheid goed gaat, moet ze écht aan het werk in 
de kleuterklas. We sluiten daarbij aan op de thema's en 
activiteiten van de kleuters.

Feline neemt haar Tobii mee naar de klas. We nemen 
deel aan het kringgesprek en Feline moet hierbij leren op 
haar beurt te wachten, wat nog erg moeilijk voor haar is. 
Het is natuurlijk fijn dat ze haar stem kan laten horen in 
de klas. Naast Feline zijn er meerdere kinderen met een 
spraakcomputer in de Klas op Wielen, die soms lekker 
door elkaar heen kletsen.

De leermethode die we gebruiken is gebaseerd 
op Leespraat, Klinc Bridge en we pakken stukjes uit 
"kleine stapjes". Een aantal collega's zijn geschoold in 
het implementeren van deze methoden, we overleggen 
samen over de gestelde doelen in het zorgleerplan. Het 
zorgleerplan wordt opgesteld voor een half jaar, waarna 
een evaluatie volgt. 

De kinderen in de klas vinden het inmiddels de normaal-
ste zaak van de wereld dat Feline in de klas komt. Ook 
al heeft  Feline zuurstof cilinders aan haar stoel, een 
saturatiemeter aan haar teen en staat de monitor achter 
op haar rolstoel. We gaan daarom ook regelmatig met de 
kleuters kijken bij de Klas op Wielen, zodat zij bekender 
worden met deze omgeving. Een ritje in de tillift vinden de 
kinderen altijd leuk. Deze bezoeken maken vragen be-
spreekbaar en worden beantwoord in kleutertaal.

Annemieke Burkels (verpleegkundig begeleider)
Roeland Vollaard (meewerkend voorman) 
en Linde Ensing, moeder van Feline
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schetste “haar” hut samen met 
haar 14-jarige zus Faye. Daarmee 
gingen ze naar De Kindervallei. Het 
uiteindelijke ontwerp is van desig-
ner Suzanne van Ginneken. Sayen is 
beretrots: “Echt ongelooflijk gaaf dat 
mijn droomwens er gekomen is. Nu 
kan ik eindelijk óók het gevoel heb-
ben hoe het is om hoog in een boom 
te spelen. En niet alleen ik, maar 
ook alle andere kinderen die in een 
rolstoel zitten.”  De boomhut staat 
in de geheel aangepaste speeltuin 
De Vlindertuin op het terrein van het 
Ronald Mc Donald vakantiehuis aan 
de Valkenburgse Geul.

Kijk voor meer informatie op
www.kinderfonds.nl/wat-we-doen/
onbeperkt-vakantie-vieren

Maak kans op een gratis weekend op 
de Kindervallei, meer info vind je op 
de laatste pagina.

Zorgeloos met vakantie!
Vakantie of even een paar daagjes er tussenuit, daar kijkt iedereen naar 

uit! Lekker ontspannen, heerlijk eten, lieve mensen om je heen, personeel 

met aandacht, een mooie omgeving, prachtige natuur en rust.... 

 
Maar waar ga je heen? Het regelen zelf levert vaak stress op. Waar kun je immers 
terecht met een groep, met een beperking of als je extra zorg nodig hebt? Veel 
locaties zijn mooi maar niet voor iedereen toegankelijk... 
 
Bij Imminkhoeve vinden we aangepast met zorg zó vanzelfsprekend dat we er 
niet eens meer bij nadenken. Uiteraard zijn al onze accommodaties aangepast. 
Voor mindervaliden, rolstoelers, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, het maakt niet 
uit, alles is uitstekend toegankelijk, voor iedereen. En we zorgen ook voor extra 
zorg als dat nodig is. Zodat iedereen écht met vakantie is. 
 
Bij Imminkhoeve vinden we dat uw vakantie 100% ontspannen en zonder 

zorgen moet zijn. En heeft u iets speciaals nodig? Dan 
zorgen wij daarvoor, geen enkel probleem. Want het is 

onze specialiteit om het u naar de zin te maken. We 
verwelkomen u graag aan de voet van de Lemelerberg. 
 

Komt u gauw onze nieuwe, speciaal toegankelijke 

speeltuin eens bekijken? Het is goed toeven op ons 

terras met uitzicht op deze bijzondere speeltuin. 

reserveringen@imminkhoeve.nl
T. +31 (0)572-33 12 84

www.imminkhoeve.nl
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PRETTPRAATWeetjes
WAT MAG JE VAN HET PGB BETALEN 
VANUIT DE WLZ?
Altijd goed om je zorgverleners te 
koesteren. Daarom is het fijn om 
te weten wat je mag betalen vanuit 
de indicatie. Vanuit de WLZ-indica-
tie mag je het budget bijvoorbeeld 
besteden aan een cursus voor de 
zorgverlener of reis- en verblijfs-

ALLEREERSTE ROLSTOEL-
TOEGANKELIJKE BOOMHUT
In het Limburgse Valkenburg is 
30 september de allereerste rol-
stoeltoegankelijke boomhut van 
Nederland geopend. Hiermee wordt 
een langgekoesterde droom van de 
11-jarige Sayen werkelijkheid.

De boomhut staat in de tuin van de 
Kindervallei, een van de drie vakan-
tiehuizen van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Het Radio 538 ochtend-
programma Evers Staat Op heeft de 
opening live uitgezonden. Want het 

waren de luisteraars van Evers Staat 
Op die de benodigde 30.000 euro 
voor deze boomhut bijeenbrachten. 

De boomhut is het idee en dé droom-
wens van Sayen, die zelf in een 
rolstoel zit. Zij mag dan ook de echte 
openingshandeling verrichten. Sayen 

Droom komt uit:
spelen net als

ieder ander kind

kosten van de zorgverlener. Kado's 
kan je vanuit de werkkostenregeling 
declareren voor zorgverleners die 
3 of meer dagen per week werken 
voor je dochter. Werkt de zorgverle-
ner minder dan kan je het uit je Vrij 
Besteedbare Bedrage betalen. Lees 
de exacte voorwaarden in de WLZ 
vergoedingenlijst 2016. Let op dat je 

altijd eerst toestemming vraagt aan 
het zorgkantoor voor deze speciale 
declaraties voordat je de kosten 
maakt en het indient bij de SVB. 
Per Saldo (de belangenvereniging 
PGB houders) geeft ook advies over 
wat er wel en niet vanuit het PGB 
betaald kan worden.
www.pgb.nl
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Voor wie is de Vakantiecheque in 2017?
April 2017: Vakantiecheque, vast iets om over na te denken. 
Nog 7 maanden tot aan de bekendmaking van de vakantiecheque, voor wie zal deze zijn?

Aankomend jaar gaat Picture Vakanties een vakantiecheque beschikbaar stellen van €500,00. 
Daarmee willen wij iemand in de Picture zetten. Deze prijs wordt in april 2017 toegekend.

Het is de bedoeling dat een ander, iemand, een echtpaar of een gezin kan voordragen om in de 
Picture te staan om welke reden dan ook.

De vakantiecheque is dan te gebruiken bij 1 van onze eigenaren/ deelnemers. De cheque wordt 
niet in geld uitbetaald, maar het bedrag wordt door ons overgemaakt naar de locatie/ reis die 
men uitkiest.

Dus weet u iemand? Graag een korte beschrijving voor wie en waarom u deze persoon, gezin of 
echtpaar voordraagt voor deze vakantiecheque. Aanmelden kan t/m maart 2017 via mailadres 
info@picturevakanties.nl. In april worden de aanmeldingen bekeken en wordt de cheque be-
schikbaar uitgegeven.
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werd opgehaald bij voetbalclub Roda 
23. Nu ook de rolstoel is geleverd, 
kan Coco heerlijk op stap.

Het is bijzonder dat de vader van 
Coco, Olov Heemskerk ook via een 
crowdfundingsactie een rolstoelbus 
heeft gekregen. Nu kan Coco zowel 
wanneer ze bij haar moeder is en 
wanneer ze bij haar vader is makke-
lijk mee.

Bekijk het hele filmpje van deze 
geslaagde actie op:
www.youtube.com/wat-
ch?v=Vo9Er_x-QG0&feature=youtu.be

COCO KRIJGT DANKZIJ DE DONATIES 
VAN AMSTELVEENERS EEN
ROLSTOELBUS
6 maanden geleden startte Silvana 
Blijleven, moeder van de vijfjarige 
Coco een crowdfundingsactie  om 
geld in te zamelen om een rolstoel-
bus te kunnen aanschaffen. Deze 
was hard nodig, want in een gewone 
auto kon Coco niet meer worden ver-
voerd. Silvana was zeer verrast dat 
al binnen 3 maanden het geld voor 
deze bus door veel gulle Amstel-
veeners bijeen was gebracht. Opa 
Arie speelde een belangrijke rol in 
deze actie, hij zorgde ervoor dat geld 

RUN FOR RETT VOOR EVA
Eva lacht. Papa René brengt zijn 
vinger naar haar wang, waarna de 
kleine blonde meid zichtbaar rea-
geert. Omringd door broer Mees, 
moeder Mireille en de mannen die 
gaan hardlopen, mag Eva op de 
foto. Steunend op de knie van papa 
en goed vastgehouden door mama, 
poseert ze met de groep mee. Als ie-
dereen lacht, zijn de vrolijke beelden 
snel geschoten. 

Een passerende puber aanschouwt 
het tafereel vol belangstelling, hem 

vragen als ‘hoe was het op school?’, 
‘heb je pijn?’  of ‘wat kan ik voor je 
doen?’ beantwoord te krijgen met 
stilte.

AnneMarie en Nicky Dumitrascu, de 
ouders van Laura met Rett syn-
droom, werkten mee aan dit boek. 
Hans van Balkom, bijzonder hoogle-
raar Ondersteunende Communicatie 

SPRAKELOOS
Elzi de Voogd schreef het mooie 
boek Sprakeloos. Elzi is moeder van 
Sybe, die als gevolg van zijn verstan-
delijke beperking niet kan praten. 
Zij bezocht zeven moeders van een 
niet sprekend kind en zag de liefde, 
toewijding, strijdlust en kracht waar-
mee zij obstakels tegemoet treden. 
Ze beschreef hoe is om dagelijkse 

voor mensen met een meervoudige 
beperking is geïnterviewd.

Dit boek is niet alleen een feest van 
herkenning voor ouders met een 
zorgintensief kind, maar bevat ook 
waardevolle lessen en tips voor 
iedereen om deze gezinnen heen. 

valt weinig bijzonders op. Met Eva 
lijkt op het eerste gezicht ook weinig 
aan de hand. Maar wie iets beter 
kijkt ziet meer; een lief klein meisje 
dat anders is dan haar leeftijdsge-
noten. 

Lees het hele verhaal over Eva en 
haar vader René die op 16 oktober 
2016 de hele marathon van Am-
sterdam heeft gerend om geld op te 
halen voor Rett.

www.ad.nl/woerden/run-for-rett-speci-
aal-voor-de-woerdense-eva
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Op de foto zien we een breekbaar en kwetsbaar meisje, dat 
met een ernstige blik, door haar brilletje heen, de wereld in 
zich opneemt. De mensen die je kennen, weten dat je ogen 
oplichtten als ze je naam noemden, over je arm wreven  en 
oogcontact met je hadden. 

Een meisje omringd door zorgzame ouders, lieve zussen 
en vertrouwde verzorgers. Maar ook door toeters en bellen, 
slangetjes, medicatie en haar rolstoel. Een meisje in de 
greep van het Rett syndroom.

Jouw papa en mama namen een bijzondere stap, nadat 
zij met jou voor een hersenstamonderzoek naar Zweden 
waren geweest. Jouw leven moest anders kunnen en zij 
gaven jouw naam aan Stichting Terre. Daarmee werden 
jouw naam en gezicht symbool voor alle kinderen met Rett 
syndroom.

Jouw ouders namen geen genoegen met jouw lijden. En ze 
begrepen dat ze geen tijd te verliezen hadden. Naast het 
zorgen voor jou bouwden zij aan Stichting Terre,  met een 
groter doel dan het dragen van jouw naam, een project dat 
het leven van alle kinderen met Rett syndroom draaglijker 
zou kunnen maken.

Het Rett expertise centrum in Maastricht is opgericht 
dankzij jou! Jouw ouders zaten nooit stil, ze waren altijd op 
zoek naar betere kansen. Naar nieuwe middelen die jouw 
leven, maar ook dat van al die andere kinderen met Rett 
syndroom zouden kunnen verbeteren. En zo hebben jouw 
ouders en zussen samen met jou ‘Een steen verlegd in een 
rivier op aarde, het water gaat er anders dan voorheen, de 
stroom van de rivier houdt je niet tegen, het water vindt er 
altijd een weg omheen’.

Jouw ouders hebben zich met hart en ziel ingezet en on-
gelofelijk veel werk verricht om Stichting Terre, voor onze 
kinderen,  op de kaart te zetten. Jullie gezin staat symbool 
voor geloof, hoop en liefde.

Voor nooit opgeven, voor zoeken naar mogelijkheden in 
plaats van laten leiden door moeilijkheden. Voor oneindig 
veel kracht en volharding. Voor een hart zo groot dat het 
de wereld overstijgt. Voor zoveel liefde die jij deelde met 

Pleun, Evi, Anne, Laura, Menina, Suzy, Stan en Floortje. Je 
mooie zussen, die net als alle andere broertjes en zusjes 
van deze Rett-kinderen, altijd de aandacht hebben  ge-
deeld. De kracht en warmte die je papa en mama gaven aan 
alle ouders van kinderen met Rett syndroom. Een prachtig 
en krachtig gezin. 

Terre, Robin, Yente, Rob en Nathalie, omdat ‘door het 
verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde 
weg zal gaan’, zodat alle kinderen met Rett syndroom uit 
het leven kunnen halen wat er in zit. Dag lieve Terre, het 
Rett syndroom heeft van jou gewonnen in een oneerlijke 
strijd. In je korte leven was er te veel pijn en ongemak. Toch 
zal je voor altijd aan ons verbonden zijn, want 

‘jij hebt een steen verlegd, in een rivier op aarde. 
Jij zal nooit worden vergeten, jij leverde bewijs aan jouw 
bestaan omdat door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan’.

Yolanda van Boven,
namens de ouders van kinderen met Rett syndroom.

In nagedachtenis aan Terre gaan Rob en Nathalie door met 
haar stichting om zo misschien nog wel verschil te kunnen 
maken voor haar lotgenoten.

IN MEMORIAM    

Een steen...

Terre is thuis
We nodigen je uit om afscheid van haar te 

nemen op vrijdag 9 september 2016om 13:30 uur bij Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX Schipluiden
Als u bloemen wilt geven dan graag in pastel-tinten.

Rob & NathalieYente & Robin

Opa Jan & Oma Bep, Lisette & Lieve
Opa Jaap & Oma Adri, DennisKleine opaatje Sol 

Correspondentieadres: Kortelandsedreef 4, 2631 NG Nootdorp 

We laten je los, intens verdrietig, 
maar door liefde altijd verbonden.

Dag lieve Terre, ons meisje en zusje

* Den Haag, 5 mei 2005    † Nootdorp, 3 september 2016
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Nog diezelfde dag hadden we ook een eerste gesprek 
met een projectontwikkelaar in Ede over een potentiële 
locatie en de bouw van het huis. Hoewel een architect al 
een mooie tekening van een gebouw had gemaakt, was 
dit op een aantal punten nog niet wat wij zelf in gedachten 
hadden. Wij wilden eerst zelf 'dromen' over het program-
ma van eisen, voordat een architect dit zou vertalen in 
concrete bouwtekeningen. Onze basisgedachte hierbij 
was, dat het gebouw moest aansluiten op de wijze waar-
op onze kinderen hierin leven en de ondersteuning die 
daarbij nodig zou zijn. Bovendien had iemand ons eerder 
al geadviseerd om zelf nu nog geen concessies te doen 
aan onze dromen. Volgens hem zouden er genoeg ande-
ren zijn die dat de komende tijd wel  gingen doen. Kort 
daarna hebben wij onze dromen vertaald naar een con-
cept programma van eisen voor het gebouw, deze eisen 
zijn voor ons het uitgangspunt bij verdere gesprekken met 
de projectontwikkelaar. Helaas is er daarna vertraging 
opgetreden, omdat de gemeente Ede voor de beoogde lo-
catie geen medewerking wilde verlenen in aanpassing van 
het bestemmingsplan. Samen met de projectontwikkelaar 
zijn we nu aan het kijken naar een alternatieve locatie.

Het oprichten van een stichting is niet gratis. Voor dit 
soort opstartkosten kunnen beginnende ouderinitiatieven 
een startbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Op basis van het 
initieel projectplan heeft de NSGK de stichting Mooi Leven 
Huis Ede een dergelijke bijdrage van € 2500 toegekend. 
Dit was voor ons naast financieel ook een morele opste-
ker. Het moment was nu ook aangebroken om ons initia-
tief breder bekend te stellen en meer in de publiciteit te 
brengen. Naast het lanceren van de website 
www.mooilevenhuisede.nl en het openen van een pagina 
op Facebook, hebben we ook een persbericht verstuurd 
naar een aantal regionale kranten. Naar aanleiding hier-
van is er onder andere een paginagroot artikel gepubli-
ceerd in een veel gelezen huis-aan-huis blad in Ede. 

Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd, die voor ons 
weer een extra steun in de rug zijn om verder te gaan op 
de weg die we zijn ingeslagen. Deze weg is nog lang en er 
is nog veel werk te doen. We houden jullie op de hoogte 
van onze avonturen tijdens deze bijzondere 
ontdekkingsreis.

Harry en Angelique van de Kraats
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In ons eerste bericht in de pRettpraat over het Mooi Leven Huis Ede hebben we onder andere geschreven dat 
we druk bezig waren met de oprichting van een stichting. Al voordat deze pRettpraat bij u in de bus lag, was 
deze stichting een feit, want op 31 mei hebben wij de oprichtingsakte van de stichting Mooi Leven Huis Ede 
ondertekend bij de notaris. Onze eerste formele mijlpaal op de weg naar het Mooi Leven Huis was gepasseerd.

DE EERSTE MIJLPAAL
OP ONZE WEG NAAR HET MOOI LEVEN HUIS
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Mijn naam is Henrieta van Viegen. 
Samen met Gert woon ik met plezier 
in Veenendaal. Wij hebben 2 kinde-
ren, Willem en Angela en 2 klein-
dochters van 3 en 6 jaar. Mijn hobby's 
zijn badminton, volleybal en....onze 
kleinkinderen. Mijn dochter Angela 
werkte jaren geleden als PGB-ster 
met Floor. Zij nam haar wel eens 
mee naar huis en zo leerde ik
Floortje en haar familie kennen. 
We hadden gelijk een klik met el-
kaar. In 2007 werd aan mij gevraagd 
of ik voor Floortje zou willen zorgen. 
Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken, ik heb altijd in de zorg willen 
werken. Ik heb ontslag genomen als 
hoofdverkoopster bij de V&D en ben 
begonnen als PGB-ster bij Floor. 
Ik heb het voorrecht om samen met 
Rob en Yolanda voor Floor te zorgen. 
Dat bestaat uit verschillende zorg-
momenten zoals wassen, aankleden, 
tandenpoetsen, eten aanbieden en 
naar school brengen. Maar ook het 
oefenen met de Tobii, masseren, 
bewegen, zwemmen, lopen, wande-
len, fietsen en leuke uitjes onderne-
men. Maar de meest favoriete bezig-
heid van Floortje is boekjes lezen. 
Samen dingen doen is fijn! Floortje 
logeert een weekend per maand bij 
ons en maakt dan deel uit van ons 
gezin. Mooi om te zien hoe zij hiervan 
geniet, zeker als onze kleindochters 
er ook bij zijn.

Mijn rol in het gezin zie ik als een 
ondersteuning en ontlasting voor 
haar ouders en ook voor haar broer 
en zus. Omdat er hulp is voor Floor, 
krijgen zij ook de nodige aandacht. 
Ik voel me onderdeel van het gezin, 
maar probeer wel zoveel mogelijk op 
de achtergrond te blijven. 
Floortje blijft mij iedere dag boeien, 
omdat ik van haar hou! Er zijn twee 
bijzondere momenten die ik nooit zal 
vergeten. Een verdrietig gebeurtenis 
overkwam ons toen Floor, geheel 
onverwacht, op de Intensive Care 

Wat geweldig dat Henrieta als eerste PGB-STER mag schitteren. Zij is 10 jaar aan ons gezin verbonden. Dat voelt voor 
Floortje en ons gezin iedere dag weer als een cadeautje. Onze extra-mama, niet alleen voor Floortje, maar ook voor 
Emiel en Femke. Wat een rijkdom om te weten dat onze kinderen al die jaren in lieve en vertrouwde handen zijn! Bijzon-
der om 10 jaar lief en leed te delen.

Dank je wel Henrieta!

werd opgenomen. Dat heeft mij 
doen beseffen wat dat met je doet, 
laat staan wat dat met ouders doet. 
Een geluksmoment beleefde ik toen 
ik van vakantie terugkwam. Floor 
straalde met haar mooie bruine kij-
kers en bleef me maar aankijken en 
zoooooo lief lachen! Fantastisch!!! 
Conclusie; Ik heb een superbaan in 
een supergezin en voel me ontzet-
tend gewaardeerd! En ik vind het een 
eer om de eerste PGB-STER te zijn.

Henrieta van Viegen

PGB-STER EXTRA MAMA

Henrieta van Viegen
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NIEUWE

IN VOORBEREIDING!
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

Bedrijven investeren relatief weinig 
in het vinden van een nieuwe 
behandelingsroute voor zeldzame 
aandoeningen, zoals Rett syn-
droom. Het vinden van een nieuwe 
veelbelovende route kost veel geld 
en vergt inzet van veel mensen en 
geavanceerde faciliteiten. 
Kan het misschien ook anders?

Waarom Stichting Terre-Rett Syn-
droom Fonds en het Rett Expertis-
ecentrum in Maastricht denken dat 
door gebruik te maken van bio-in-
formatica farmaceutische bedrijven 
wel geïnteresseerd kunnen zijn om 
onderzoek te doen naar behandeling 
van ernstige symptomen van het 
Rett syndroom.

Rett syndroom is (nog) niet te 
genezen en symptomen zijn ernstig. 
Ontwikkeling van nieuwe medicijnen 
en behandelingen is een lang, 
risicovol en erg kostbaar traject. 
Het duurt 7 tot 12 jaar voordat er een 
nieuw medicijn vrij verkrijgbaar is. 
De benodigde investeringen variëren 
van 10 miljoen voor kleine groepen 
tot 1,5 miljard voor grote groepen 
patiënten.  Het is voor bedrijven 
eenvoudiger om te investeren in het 
aanpassen van reeds bestaande of 
deels ontwikkelde behandelingen 
omdat deze producten sneller op de 
markt kunnen worden gebracht. 
Ook wordt er vooral geïnvesteerd in 
aandoeningen met een grote pati-
entengroep. Bedrijven investeren 
weinig in het vinden van een nieuwe 
behandelingsroute voor zeldzame 

aandoeningen, zoals Rett syndroom. 
Het vinden van een nieuwe veelbelo-
vende route kost veel geld en vergt 
inzet van veel mensen en geavan-
ceerde faciliteiten. Deze aandoe-
ningen zijn vaak erg complex en het 
aantal patiënten is vaak te gering om 
deze investering te rechtvaardigen.

Om het investeringsrisico voor 
bedrijven te verminderen zetten we 
een systeem op waarmee het Rett 
Expertisecentrum van het MUMC 
en Stichting Terre–Rett Syndroom 
Fonds op een slimme en efficiënte 
manier op zoek gaan naar nieuwe 
behandelmogelijkheden. Met behulp 
van bio-informatica brengen we 
alles in kaart wat er op dit moment 
over Rett syndroom en aanverwante 
aandoeningen bekend is en vullen 
we de ontbrekende informatie aan 
met eigen onderzoek en internatio-
nale samenwerkingen. De oorzaak 

van Rett is in 1999 ontdekt door Dr. 
Huda Zoghbi als een mutatie van het 
MECP2 gen op het X-chromosoom. 
Dit gen maakt een eiwit aan (het 
MECP2 eiwit) en na 17 jaar (wereld-
wijd) onderzoek weten we dat het de 
werking van heel veel cellen in ons 
lichaam beïnvloedt. Men wil vooral 
die cellen beïnvloeden die verant-
woordelijk zijn voor de meest ernsti-
ge symptomen, waarbij je voorzichtig 
moet zijn dat je niet de werking van 
andere cellen verstoort. 
Friederike Ehrhart van het Rett 
Expertisecentrum in Maastricht 
heeft een model gemaakt waarbij 
de invloed van het eiwit kan worden 
nagebootst. Zo kunnen we dus die 
cellen identificeren die de meest 
gunstige effecten hebben op het 
bestrijden van de symptomen.
Vanuit dit model zijn we erachter 
gekomen dat er nog belangrijke 
informatie ontbreekt om nieuwe en 

Fig. 1: Het langdurige ontwikkelingsproces van een medicijn
Bron: PhRMA, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America
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IN VOORBEREIDING!
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

vooral veilige behandelingsmogelijk-
heden te ontwikkelen. Daarom wordt 
er gewerkt aan het volledig maken 
van het model. Dit is een continu 
proces en als we de rol en de wer-
king van de cellen beter begrijpen, 
dan kunnen we kunnen ook simule-
ren hoe we de werking van bepaalde 
cellen kunnen beïnvloeden. Op deze 
manier ontdekken we dan nieuwe 
behandelmogelijkheden. Het is vaak 
zo dat de werking van 1 cel ook de 
werking van andere cellen beïn-
vloedt waardoor een positieve, maar 
ook een nadelige kettingreactie kan 
optreden. De afhankelijkheid van 
cellen tussen elkaar is erg complex, 
maar wordt uiteraard meegenomen 
in het zoeken naar de juiste behan-
delmogelijkheid. Er zijn door andere 
onderzoeksgroepen al een aantal 
behandelingen voor Rett (sympto-
men) geïdentificeerd en deze worden 
op dit moment verder ontwikkeld. 
De keuze voor de route van deze 
behandelingen is gedaan op basis 
van de stand van kennis van destijds. 
Op basis van ons model kunnen we 
nu al afleiden dat een aantal lopen-
de onderzoeken niet het gewenste 
resultaat zal hebben. Dit geeft dus 
maar weer aan hoe belangrijk het 
model en de door ons verzamelde 
informatie is. Deze werkwijze geeft 
de noodzakelijke richting in het ba-
sis- en vervolgonderzoek, omdat het 
nu al duidelijk maakt welke cellen 
de meeste invloed hebben op het 
ziektebeeld. Deze informatie willen 
we dan aanreiken als startpunt voor 
bedrijven die de behandelingen dan 

verder gaan opschalen en op de 
markt willen brengen. We gaan dus 
niet zelf investeren in het opschalen.

Er is samenwerking met verschillen-
de onderzoeksgroepen, binnen en 
buiten Europa. Zo is er een officiële 
samenwerking van het Rett  Experti-
secentrum (prof. dr. Leopold Curfs), 
de afdeling Bioinformatics (prof. dr. 
Chris Evelo) en het Wetlab (prof. dr. 
Harry Steinbusch) van het MUMC en 
de Universiteit van Sydney (prof. dr. 
John Cristodoulou). Ook is er actieve 
samenwerking met verschillende 
groepen uit het H2020-Elixir pro-
gramma (meer hierover op de web-
site van Stichting Terre) . Op deze 
manier delen we kennis en resour-
ces om zo snel en efficiënt mogelijk 
tot resultaat te komen.

KADER
Dr. Friederike Ehrhart is sinds no-
vember 2015 als onderzoeker ver-
bonden aan het Gouverneur Kremers 
Centrum van het Maastricht Medisch 
Universitair Centrum ten behoeve 
van het Rett Expertisecentrum. 
Het Rett Expertisecentrum werkt 
samen met de afdeling Bioinformati-
ca van prof. dr. Chris Evelo. 
Binnen deze samenwerking is dr. 
Friederike Ehrhart aangesteld als 

onderzoeker ten behoeve van Rett 
syndroom. Haar onderzoek onder 
leiding van prof. Chris Evelo en prof. 
Leopold Curfs is gericht op het beter 
in kaart brengen van de betekenis 
en invloed van MECP2 op het bio-
logische netwerk. Daarbij wordt 
gebruikt gemaakt van de kennis van 
bio-informatica-methoden uit de 
systeem biologie.

De aanstelling van Friederike Ehr-
hart bij het Rett Expertisecentrum 
wordt mogelijk gemaakt door Stich-
ting Terre–Rett Syndroom Fonds. 
Het onderzoek sluit aan bij de focus 
van Stichting Terre-Rett Syndroom 
Fonds: het ontwikkelen en testen 
van de effectiviteit en veiligheid van 
nieuwe behandelingen en het onder-
zoeken van nieuwe paden voor effec-
tievere methoden voor behandeling 
van symptomen en (gedeeltelijke) 
genezing van Rett syndroom.

Fig.2: Bio-informatica model opgezet door Friederike Ehrhart, Rett expertisecen-
trum (figuur uit WikiPathways: http://www.wikipathways.org/instance/WP3584)

Fig.3: Model van de onderlinge afhan-
kelijkheid van de verschillende func-
ties en processen in cellen (figuur uit 
Ehrhart at al. 2016 doi:10.1007/S10354-
016-0488-4)

Rob van der Stel, dr. Friederike
Ehrhart en prof. dr. Leopold Curfs
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VAKANTIETIPS!
Waar gaan we dit jaar naar toe op vakantie?
Best lastig, maar kijk eens op de site van Picture Vakanties, opgezet door mensen uit de zorg. 
Daar vind je een groot aanbod van vakantiemogelijkheden voor mensen met een handicap in binnen- en buitenland.
Wij hebben een aantal vakantiemogelijkheden in Nederland voor je uitgelicht.

Uniek gelegen, grenzend aan het monumentale ‘Zuiderzeestandje’ Blokzijl, tussen het 
natuurreservaat ‘De Wieden’ en het Nationaal Park ‘De Weerribben’.
De camping beschikt over twee luxe zorgchalets, waardoor ook minder valide gasten 
samen met familie en/of vrienden het ultieme campinggevoel kunnen ervaren.
Meer info vind je op  "www.tussendediepen.nl/zorgchalets of watersportcamping.nl"

Watersportcamping ‘Tussen de Diepen’

Landgoed de Biestheuvel is een vijfsterren vakantielocatie voor groepen. De 9 
groepsaccomodaties zijn gelegen in de Brabantse Kempen en beschikken in ruime mate 

over specifieke voorzieningen voor gasten met lichamelijke beperkingen. Naast het 
organiseren van excursies beschikken zij ook over een (rolstoelgeschikte) Amerikaanse 

schoolbus en huifwagens.  "www.biestheuvel.nl

Landgoed de Biestheuvel

Residence De Eese, gelegen in de buurt van Steenwijk, is een veelzijdig ingericht 
bungalowpark met een verwarmd binnenzwembad. Dit park beschikt over één 
hoogwaardig ingerichte bungalow voor maximaal 4 personen. Bungalow Bellevue XL Zorg 
is geheel drempelloos en is voorzien van extra brede deuren. Het heeft een extra grote 
badkamer, grenzend aan de masterbedroom. Deze kamer is geschikt voor een tillift en 2 
hoog/laagbedden (zijn niet aanwezig). "www.residencedeeese.nl. 

Residence De Eese

Genieten in twee rustig gelegen aangepaste vakantiehuizen op de grens van Drenthe 
en Friesland, vlakbij het Dents Friese Wold. De twee vakantiewoningen zijn uitermate 

geschikt voor mensen met een beperking. Er zijn twee slaapkamers op de begane 
grond, waarvan er één is voorzien van een hoog/laagbed. In de ruime badkamer is een 

douchebrancard aanwezig. Lees meer op "www.woldseweelde.nl

Woldse Weelde

Deze vakantieboerderij is gelegen aan de rand van nationaal Park de Groote Peel. De 6  
appartementen zijn allemaal drempelvrij en aangepast. In elk huisje staat minimaal één 
hoog/laagbed en de doucheruimte is voorzien van een vaste douchestoel. Er is een ver-
warmd binnenzwembad, een snoezelruimte en diverse speeltoestellen. Kijk op
"www.bijdenberk.nl " voor meer informatie over deze bijzondere vakantieverblijven.

Bij d’n Berk
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PRETTY
 THINGS

Tips, kleding en speelgoed die juist voor onze Rett-meiden leuk of juist 
praktisch zijn in gebruik. De redactie verzamelt de leukste producten 
van internet en van ouders en professionals. Heb je een tip?
Mail ons deze naar info@rett.nl.

Zonnen met 
zonnebril 
Explorer (4-
7j.). Deze kan tegen een stootje, 
want het montuur is super 
flexibel, zodat je kleine spruit 
de zonnebril heen en weer kan 
bewegen zonder dat hij breekt. 
De bril heeft een afneembare, 
verstelbare hoofdband, super 
handig! Het design van het 
montuur is zo gemaakt dat er 
minimale lichtinval vanaf de 
zijkanten is. Deze zonnebril in 
6 hippe kleuren is bijvoorbeeld 
te koop bij myfirstshades.nl of 
bonnebonne.nl voor €19,95.

Veine is fijn 
lezen. Dit 
magazine 
verschijnt 
ieder 
kwartaal 
en richt 
zich op 
ouders 
van 
lichamelijk 
beperkte kinderen. Je vindt 
hier medische informatie, 
therapiemogelijkheden, 
ondersteunende middelen en 
allerhande andere praktische 
zaken waar ouders tegenaan 
lopen. Je kunt je abonneren of 
een los exemplaar kopen bij 
Bruna, Ako, Libris, Primera, AH 
XL en grotere Jumbo’s.

Touchable Bubbles zijn bellen 
die je kunt pakken. Je kunt deze 
bellen pakken en drie seconden 
vasthouden. Te koop per twee, 
om samen te bellenblazen, bij 
Megagadgets.nl voor €3,95.

Cool kauwen op de cool chew 
vlinder van Sisigma. Deze en 
meer bijt- en kauwmateriaal in 
leuke kleuren en vormen vind je 
op Sisigma.nl voor €12,95.

Snelle bellen met dit gave 
bellenblaaspistool. Dit apparaat 
schiet razendsnel de mooiste 
bellen, compleet met licht- en 
geluideffect! Ook leuk in het 
donker dus en bijvoorbeeld te 
koop bij Megagadgets.nl voor 
€7,95.

ZONNEBRIL

LEZEN

BUBBLES

ZONNEN MET

VEINE IS FIJN

TOUCHABLE COOL KAUWEN

SNELLE BELLEN

Tip top tanden met de 
Superbrush tandenborstel. 
Met de 3 koppen kan je de 
tanden tegelijkertijd aan de 
binnen-, de buiten- en de 
bovenkant poetsen. Ze zijn 
er in verschillende maten en 
bijvoorbeeld te krijgen via 
tandartsplein.nl voor €3,95.

TIP TOP TANDEN
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EEN PRETTIGE EN BIJZONDERE 
ONTMOETING MET VIER STOERE 
RETT-MEIDEN
EEN EERSTE ONTMOETING MET TARA, AGNIESZKA, LENA EN BENTE IN HET 
LINGEBOS BIJ GORINCHEM. VIER MEIDEN MET MILDE A-TYPISCHE RETT. 
ALLE VIER ZO ANDERS, MAAR TOCH OOK WEER ZO HERKENBAAR.

We verzamelen op de parkeerplaats en vervolgens 
aan de picknicktafel. Het ijs was al snel gebroken en 
er werd wat afgekletst. Het was niet super warm, 
maar dat weerhield de meiden er niet van om 
zwemkleding aan te trekken en naar de waterkant 
te vertrekken met scheppen en emmers. De 
tokkelbaan boven het gras, de schommels en het 
waterspeelwerk werden ook druk bezocht. Fruit en 
drankjes werden tussendoor genuttigd. Er was geen 
tijd om even rustig te zitten.

 Lachen, gieren en brullen op het springkussen. Van links 
naar rechts: Agnieszka (15), Lena (14), Tara (22) en Bente (14)

Terwijl de meiden al pratend, wijzend en kijkend elkaar dui-
delijk maakten wat ze wilden en zich vermaakten, kletsten 
de moeders gezellig met elkaar over van alles en nog wat. 
Er werd door de meiden heel wat heen en weer gelopen. 
Was het niet om water te halen, dan wel om even verder-
op een kijkje te gaan nemen bij andere mensen. Voor de 
moeders een reden om er dan achteraan te gaan. Het weer 
werd wat somber, tijd voor een lunch. Spullen en de dames 
bij elkaar zoeken voor een wandeling naar het pannenkoe-
kenhuis. Iedereen een heerlijke lunch uitgezocht en even 
bijkomen van al die speelpret. Op het luchtkussen werd 
gelachen en gesprongen. De tijd vloog voorbij. 

Het zonnetje begon weer te schijnen en er werd toch nog 
besloten een kleine wandeling te maken. De meiden hiel-
den elkaar goed in de gaten. Als afsluiting genoten we van 
een korte “borrelpauze”. Tja en dan is het al tegen de avond 
en tijd om afscheid te nemen. 

Over één ding zijn we het alle acht eens. Het was super
gezellig en veel te kort. De vier meiden konden het goed 
met elkaar vinden en hebben ervan genoten. 
Voor de mama’s was het eveneens een geweldige ervaring. 
Die voelden zich op hun gemak door de herkenning van de 
overeenkomsten bij de meiden en het onderlinge plezier 
dat ze uitstraalden. Op hun gemak, maar wel steeds alert. 
Ondanks dat Lena, Bente, Agnieszka en Tara zich prima 
bezighielden, waren zorg, aandacht en begeleiding op deze 
dag onmisbaar. We kijken nog vaak terug naar de foto’s. 
Een geweldige dag vol leuke en gezellige herinneringen.

Yolanda van Westbroek
(mama van Bente)
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gevoel. Ik praatte vaak over mijn ge-
voelens met anderen. Ik was blij dat 
ik dat heb gedaan, want dan verdwe-
nen mijn verdrietige gevoelens. En 
anderen konden mij helpen, dat gaf 
een fijn gevoel. 

Toen het steeds slechter met Charis-
sa ging, voelde ik me minder fijn. Op 
school dwaalde ik soms af en voelde 
me verdrietig. Toen het de dag was 
dat ze overleed, zat ik op school. Ik 
wilde er niet bij zijn als ze dood ging. 
Toch voelde ik me naar, omdat ik 
dacht dat ze er niet meer was. 

Met de hele klas hadden we in de 
gymzaal een herdenking. Er stond 
een tafel met een foto van Charissa, 
er brandden kaarsen en ik mocht 
wat over haar zeggen. Mijn vrien-
dinnen kunnen mij een fijn gevoel 
geven, ondanks dat Charissa over-
leden is. 

Maar soms heb ik een verdrietig mo-
ment. Als zusje van een meisje met 
Rett, moet je je ouders soms helpen, 
dat was fijn, want dan was ik vaker 
bij mijn zusje. Nu Charissa er niet 
meer is krijg ik meer aandacht, maar 
toch mis ik haar.

Ik hou ontzettend veel van mijn zusje 
en mis haar heel erg, maar ik ben 
ook wel opgelucht dat ze geen pijn 
meer heeft. Op mijn kamer staat een 
mooie foto van haar waar ik graag 
naar kijk.

Alyssa Booister

bracht me naar turnen. Soms ging 
ik met papa of met mama naar de 
bioscoop. Soms was het wel zo dat 
ze niet konden blijven omdat het niet 
goed ging met Charissa. Dat vond ik 
wel moeilijk, maar ik snapte het wel.

Toen mijn oma overleed, stopte 
mama met werken om voor Charissa 
te zorgen. Vlak daarna werd mijn 
kleine zusje Danique geboren. Ik 
ging toen in de weekenden vaak bij 
mijn opa logeren, dat vond ik heel 
erg gezellig.

Als Charissa in het ziekenhuis lag, 
dacht ik ‘zal het goed komen, komt 
ze nog thuis?’. Als ze in het zieken-
huis lag, dan miste ik haar heel erg. 
Ook als ik op school was, miste ik 
haar. Zelfs als ik bij opa logeerde, 
miste ik haar. Ik mis haar nu nog 
steeds elke seconde.  

Als ik met een vriendin speelde, 
ging ik altijd langs Charissa voor 
een knuffel, want dat gaf mij een fijn 

Hallo mijn naam is Alyssa Booister 
en ik ben 10 jaar oud. Ik heb twee 
zusjes, Danique van 3 jaar en Charis-
sa, die zou nu 6 jaar zijn. Charissa is 
vorig jaar overleden.

Charissa had het Rett syndroom 
(CDKL5) en het epilepsie Syndroom 
van West. Ik was bijna 4 jaar toen 
Charissa geboren werd. Ik wilde heel 
graag een zusje, dus ik was heel blij 
toen ze geboren was. Toen Charissa 
klein was, lag ze al vaak in het zie-
kenhuis. Mijn oma zorgde vaak voor 
mij, zodat mama in het ziekenhuis bij 
Charissa kon zijn.

Als zus van een meisje met Rett 
moet je er aan wennen om min-
der aandacht te krijgen. We waren 
meestal thuis, omdat Charissa vaak 
in bed lag. Mijn ouders waren vaak 
bij haar bed om voor haar te zorgen. 
Ze kreeg sondevoeding en ze had ge-
middeld 20 grote aanvallen per dag. 
Daardoor kon mijn moeder mij 
meestal niet naar school brengen. 
Ik liep dan met vriendinnetjes mee. 
Toch probeerde papa en mama altijd 
om dingen samen met me te doen, 
naast alle zorg voor Charissa. Mama 
ging altijd mee naar zwemles en 

MIJN

Als zus van een meisje 
met Rett moet je er aan 

wennen om minder
aandacht te krijgen. 

Charissa



U kunt eenmalig een donatie storten op rekeningnummer NL02 INGB 
0004566841 ten name van: Nederlandse Rett Syndroom Vereniging.

Of u doneert jaarlijks minimaal 35 euro en krijgt vervolgens twee keer per 
jaar ons informatieve magazine pRettpraat toegestuurd.
Aanmelden kan via www.rett.nl

DONATEUR WORDEN VAN DE NRSV?
• 17-18 maart Podd-cursus
    (www.response-able.nl)
• 2-4 november Europese Rett
   Congres in Berlijn

AGENDA 2017

Wil je ook je dochter of zoon 
voorstellen, vertellen over je 
zus of over een therapie. Deel je 
vragen, ideeën of weetjes met 
ons. Ken of ben je een sponsor of 
adverteerder? 

Neem contact met ons op via 
info@rett.nl.

GEVRAAGD!

Schrijf u in voor de digitale versie van de pRettpraat. Wij willen onze mooie 
pRettpraat graag breder verspreiden, ook onder begeleiders, zorgverleners, 
therapeuten en medici. Hoe meer bekendheid van het Rett syndroom, hoe meer 
begrip, hulp enzovoorts.

Geef uw e-mail adres(sen) door aan info@rett.nl en wij zorgen voor de verzending 
van de tweejaarlijkse pRettpraat per e-mail.
De digitale versie is ook online te vinden op  www.rett.nl/pRettpraat

PRETTPRAAT PER E-MAIL

RETT-WINE BIJ TOP
SLIJTERIJ SWARTJES IN SCHALKHAAR

MAAK KANS OP EEN GRATIS WEEKEND KINDERVALLEI!

pRETTpraat-lezers maken kans op 
een gratis weekend Kindervallei. 
Want we mogen een lang weekend 
op de Kindervallei verloten, onder 
gezinnen met een Rett-dochter in 
de leeftijd t/m 25 jaar! De Kinder-
vallei in Valkenburg is een van de 
drie vakantiehuizen van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Alles is erop 
gericht dat gezinnen met een zorg- 
intensief kind een onbezorgde tijd 
kunnen hebben. Het weekend dat we 
mogen verloten is van vrijdagmiddag 
15:00 t/m maandagochtend 11:00 
uur, in het voorjaar van 2017.*

In ruil voor je verblijf zien en horen 
we graag in de volgende pRETTpraat 
hoe jullie vakantieweekend was. 
Wil je kans maken op een gratis 
weekend naar de Kindervallei, 
ter waarde van 142,00 euro?**

Stuur dan een mail met:
RETT WEEKEND KINDERVALLEI 
incl. je naam, telefoonnummer, naam 
van je Rett-dochter (+leeftijd) naar  
c.brombacher@kinderfonds.nl voor 
15 februari 2017. Eind februari neemt 
het Ronald Mc Donald Kinderfonds 
contact op met de winnaar om een 

Waarschijnlijk kent u onze Argentijnse Rett-wine al. Maar wist u al dat deze 
heerlijke Lunaris wijn sinds kort ook te koop is bij Top Slijterij Swartjes in 
Schalkhaar? Dus bent u in de buurt van Deventer, breng zeker een bezoekje 
aan deze slijterij en koop onze rode of witte Rett-wine. Hiermee steunt u de 
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging. Slijterij Swartjes, Pastoorsdijk 26, 
7433 DK SCHALKHAAR. Fine Taste Good Living! Natuurlijk kunt u de wijn ook 
bestellen door een mail te sturen naar rettwine@rett.nl  Voor €55,- bestelt u 
een doos rode Lunaris Malbec Shiraz of witte Lunaris Chardonnay.

datum af te spreken voor het 
heerlijke weekend weg.

Buiten de schoolvakanties om *
Excl. Toeristenbelasting en
schoonmaakkosten**

www.kinderfonds.nl/kindervallei


