
Activiteitenplan 2017 – aanvraag Instellingssubsidie Fonds PGO 
 
In 2017 is NRSV voornemens diverse activiteiten te ontplooien op het gebied van 
Lotgenotencontact, Informatievoorziening en (Aandoeningspecifieke) belangenbehartiging. 
De subsidieaanvraag voor 2017 is EUR 45.000,-  
 
Lotgenotencontact 
Eén van de belangrijkste activiteiten voor 2017 is de organiseren van een jaarlijks landelijk 
event in de vorm van Familiedag, Symposium of anderszins voor alle leden & donateurs 
(ouders, kinderen en zorgverleners). Zie www.rett.nl -website voor verslagen van 
voorgaande familiedagen, symposia. Conform eerdere bijeenkomsten is het aantal 
deelnemers doorgaans > 250. Op basis van voorgaande keren gaan we uit van een 
begroting / bijdrage NRSV van ca. EUR 12.500,-.  
 
Naast het landelijk event worden diverse kleinere landelijke informatie- en 
themabijeenkomsten georganiseerd. Dit betreft regionale bijeenkomsten met beperkt aantal 
deelnemers. In de afgelopen jaren hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan. 
Afhankelijk van onderwerp zijn er tussen de 15 – 40 deelnemers per bijeenkomst. De 
workshop in 2015 over “oogbesturing” was gezien intensive karakter van begeleiding 
toegankelijk voor maximaal 15 deelnemers. Andere bijeenkomsten hadden > 40 deelnemers. 
De totale kosten bedragen ca. EUR 500,- tot EUR 1.000 per keer. Daarnaast is sprake van 
doorgaans 1 tot 2 internationale Rett-bijeenkomsten. Voor 2017 begroten we totaal EUR 
5.000,- voor deze bijeenkomsten.  
 
Totaal Lotgenotencontact EUR 17.500,-  
 
Informatievoorziening 
De informatievoorziening is grotendeels beschikbaar via de NRSV website. Het belang van 
de website (inclusief social media eigen Facebook pagina en forum) is sterk toegenomen. In 
2016 hebben we geïnvesteerd in aanpassing van de website (introductie geheel vernieuwde 
website medio 2016) / social media. Gezien de positieve resultaten en feedback willen we in 
2017 verdergaand investeren in het onderhoud en verbetering van deze informatiemedia. De 
totale kosten voor 2017 begroten we op EUR 4.000.  
 
NRSV brengt per jaar ca. 2 nieuwsbrieven uit (de pRettpraat). Ondanks de vele vrijwilligers 
die dit mogelijk maken zijn er diverse kosten aan verbonden (met name drukwerk en porto). 
De nieuwsbrief wordt niet alleen verzonden een leden/donateurs maar tevens aan betrokken 
instellingen / KDC’s / ziekenhuizen en andere belanghebbenden. De oplage van de 
Nieuwsbrief is ca. 500 per keer. De totale “out of pocket” kosten zijn jaarlijks ca. EUR 13.000 
(extern drukwerk en verzendkosten).  
 
Daarnaast is sprake van diverse boeken / DVD’s / folders / brochures en ander informatie-
materiaal wat ter beschikking wordt gesteld aan leden en andere geïnteresseerden (zoals 
leerlingen van scholen). Mede gezien de diverse wetenschappelijk en medische 
ontwikkelingen de laatste jaren is sprake van regelmatige revisie van het informatiemateriaal. 
De totale kosten hiervan zijn EUR 2.500.   
 
In toenemende mate is sprake van samenwerking met Nederlandse universiteiten / 
hogescholen voor medewerking aan diverse onderzoeken (medisch / fysiotherapie / 
communicatie etc.). Voor 2017 verwachten meer contacten met behandelaars door het hele 
land. Voor voorlichting en overleg met professionals zullen o.a. reiskosten worden gemaakt 
en meer voorlichtingsmateriaal verspreid. Met name op het gebied van communicatie met en 
onderwijs aan personen met Rett Syndroom zal het voortouw worden genomen vanuit de 
vereniging om kennis en vaardigheid onder professionals uit te breiden. De totale kosten 
voor 2017 begroten we op EUR 2.000,-. De kosten hebben betrekking op o.a. reiskosten en 
diverse overige zaken zoals drukwerk / porto danwel voor bijdragen materialen etc.  
 
Totaal Informatievoorziening EUR 21.500,-  



Aandoeningspecifieke belangenbehartiging  
 
De NRSV zal in november 2016 een groot 2-daags symposium organiseren onder de naam 
Rett Education NL. Steeds meer wordt duidelijk dat mensen met Rett Syndroom betekenisvol 
kunnen communiceren. Zij kunnen dit vermogen echter alleen ontwikkelen, als wij in hen 
geloven en hen zo goed mogelijk ondersteunen en onderwijzen. De (technische) middelen 
hiervoor maken steeds meer mogelijk. Hoe kunnen wij door het gebruik van zowel low-tech 
als high-tech (communicatie) hulpmiddelen met ze praten? Hoe kunnen we ze uitdagen het 
beste uit zichzelf te halen? 

 
Rett Education is opgezet om de beste onderwijs- en communicatie methodes bij Rett 
syndroom vast te stellen en te promoten. Het doel is logopedisten, onderwijzers, 
zorgverleners en ouders bijeen te brengen, richtlijnen voor de “best practice” te ontwikkelen 
en vaardigheid in communicatie met mensen met Rett syndroom te optimaliseren. 

Vanuit de resultaten en bevindingen van het Rett Education NL Symposium willen we verder 
de samenwerking opzoeken binnen Nederland (zoals we bijv. op onderdelen als 
samenwerken met Rett Expertise Centrum te Maastricht of met andere 
patiëntenverenigingen) als ook buiten Nederland.  
 
Vanuit deze samenwerking willen wij bijdragen aan het ontwikkelen van (inter)nationale 
richtlijnen op het gebied van communicatie, onderwijs, beweging en ondersteunende 
middelen. De specifieke kenmerken van Rett Syndroom maken deze aandoeningspecifieke 
richtlijnen noodzakelijk. Omdat de ontwikkelingen op onderzoeksgebied snel gaan en recent 
gebleken is dat mogelijkheden voor cognitieve ontwikkeling groter zijn dan tot heden 
ingeschat, ontstaat een verantwoordelijkheid te streven naar onderwijs die meer passend is 
bij dit nieuw ingeschatte vermogen. Dit behoeft veel inspanning vanuit de vereniging voor 
bewustwording van dit belang.    
 
Daarnaast is de ambitie om ook in dialoog te gaan met leveranciers en verzekeraars als het 
gaat om vergoeding van hulpmiddelen. Op dit moment merken we dat sommige 
verzekeraars zeer vooruitstrevend zijn en vergoedingen accepteren en andere niet. 
Bekendheid met specifieke behoeftes en kenmerken obv Rett Syndroom bij beoordeling en 
indicatiestelling is van groot belang om goede afwegingen te kunnen maken.  
 
Een volgend symposium en samenwerkingslijn zal worden opgezet met het doel inzicht te 
krijgen in de voor Rett Syndroom specifieke behoeften op het gebied van revalidatie en 
ergotherapie. Bewustwording van Rett-specifieke kenmerken als voorwaarde voor dit inzicht 
vraagt inspanning van de vereniging. Steeds meer wordt duidelijk dat Rett Syndroom geen 
degeneratieve aandoening is. Nu vorderingen op het gebied van basaal wetenschappelijk 
onderzoek en klinische studies een therapeutisch interventie steeds meer binnen bereik 
brengen, wordt het belang van een optimale fysieke conditie groter. Gewerkt wordt aan 
samenwerking met het Rett Expertisecentrum en beroepsverenigingen voor revalidatie-
artsen en ergotherapeuten om richtlijnen en adviezen te ontwikkelen. Het doel hiervan is te 
komen tot een beleid gericht op de voor Rett Syndroom kenmerkende apraxie en dyskinesie, 
preventie van secundaire deformiteiten als scoliose en osteoporotische fracturen en 
ondersteuning van motorische functies ook bij volwassen leeftijd..     
 
Het totale budget voor Aandoeningspecifieke belangenbehartiging is EUR 6.000.  
 


