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De afgelopen jaren heeft de vereniging VG netwerken haar werk gedaan onder de vleugels van
Platform VG en na de fusie met de CG-Raad met Ieder(in). Dat was een prettige samenwerking
waardoor VG netwerken optimaal de diverse oudernetwerken kon faciliteren. Helaas heeft het
bestuur van Ieder(in) eind 2014 besloten de overeenkomst niet te verlengen. Onder dit besluit
liggen fiscaal-juridische gronden (dreigende BTW naheffing), de strakke regels van het VWS subsidiekader (Ieder(in) doet collectieve belangenbehartiging en geen dienstverlening). Bovendien
is Ieder(in) een vereniging met ruim 250 leden en dat geeft een andere dynamiek dan er was
met de 20 organisaties die bij Platform VG waren aangesloten.
Het bestuur van VG netwerken heeft met Ieder(in) afgesproken om 2015 te gebruiken als overgangsjaar om de ondersteuning
vanuit Iederin zorgvuldig af te bouwen en om te zetten naar een nieuwe werkwijze voor de onderliggende oudernetwerken.
De afgelopen periode hebben wij gebruikt om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Op de Algemene Ledenvergadering van
20 april hebben wij een richting vastgesteld. Deze bestaat eruit dat de 22q11DS en Williams ouders zelfstandig verder gaan. En
dat VG netwerken door gaat als vereniging voor de overige – echt zeldzame – netwerken. Verderop in deze nieuwsbrief leest
u meer hierover. Het huidig bestuur van VG netwerken stopt met ingang van 1 januari 2016 met zijn werkzaamheden voor de
vereniging. Voor de continuïteit is het daarom van belang om tijdig over een nieuw bestuur te beschikken.
Langs deze weg wil ik u vragen of u hieraan mee wilt werken. Het is inspirerend om te doen. Ik spreek vanuit persoonlijke ervaring, want ruim 20 jaar geleden heb ik samen met Mieke van Leeuwen aan de wieg gestaan van het netwerk VCFS (nu 22q11DS)
en sinds vijf jaar ben ik voorzitter van VG netwerken. Ik heb zelf mogen ervaren wat de meerwaarde van een dergelijk netwerk is
wanneer je ouder wordt van een kind met een zeldzame en onbekende aandoening. Ik gun dat alle ouders!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Canter Cremers
Voorzitter VG netwerken.

familiedag Wolf-Hirschhorn (WHS)
familiedag cri du chat
muziekdag Williams

Kijk op www.vgnetwerken.nl voor meer informatie.
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H e t k e u k e n ta f e lg e s p r e k
Met ingang van 2015 is de nieuwe WMO wet
ingegaan. Dit jaar is een overgangsjaar en
betekent dat de afgegeven indicaties voor 31
december 2015 opnieuw worden geïndiceerd.
Hiervoor worden de zogenaamde Keukentafelgesprekken gevoerd. Voor het volgende
nummer van Nieuwsbrief Zeldzaam in oktober
zijn we benieuwd naar de ervaringen met de
indicering. Waar liep je tegenaan?, Welke tips
wil je andere ouders meegeven?, Wat zijn je
ervaringen met de cliëntenondersteuning?

Mieke van Leeuwen,
m.vanleeuwen@vgnetwerken
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Het beste
		 voor je kind
Bij de 20 wekenecho kregen ze te horen dat hun kindje te klein was. De
foto: Ronald Mc Donaldhuis Amsterdam.
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tweede helft van de zwangerschap werd een periode vol onzekerheid.
Rienk en Hanna Blom vertellen wat zij meemaakten rond de zwangerschap
en geboorte van hun dochter Jasmijn.
Door Ralf Boon

‘Bij de 20 wekenecho zagen ze dat Jasmijn te klein was en dat
er weinig vruchtwater was. In het ziekenhuis dacht de arts
aan trisomie-13 of trisomie-18. Hij zei: ‘Het kan een trisomie
zijn en dan haalt het kindje waarschijnlijk de bevalling niet,
maar er kan ook helemaal niks aan de hand zijn’. Ze wilden
ons direct doorsturen naar het AMC zodat we alle uitslagen
van de onderzoeken nog konden krijgen voor de abortusgrens
bij 24 weken. Hoewel de artsen het niet expliciet tegen ons
gezegd hebben, beslisten ze eigenlijk voor ons dat we een
vlokkentest moesten krijgen. Deze test brengt een klein risico
met zich mee op een miskraam. We hadden er geen goed
gevoel bij. Maar we wilden ook niet het risico lopen dat we
ons kindje niet goed konden helpen omdat we die test niet
hadden gedaan. We legden onze situatie voor aan iemand van
onze kerk die gynaecoloog is. Hij zei dat het in deze situatie

een legitieme beslissing was om niet mee te werken aan een
vlokkentest. We besloten daarom om daar vanaf te zien.’

Aandacht
Rienk en Hanna kozen ervoor om verder te gaan met echo’s
en CTG’s om hun kindje in de gaten te houden. ‘Het beeld van
de echo’s was elke keer hetzelfde: ze had een groeiachterstand, maar haar organen zagen er goed uit. Achteraf gezien
vind ik dat de artsen best een voorbarige conclusie trokken
(dat ze een trisomie had, red.), omdat je bij een trisomie
meestal ook in de ontwikkeling van de organen ziet dat er iets
niet goed is. We hadden sterk het gevoel dat de artsen alleen
medisch geïnteresseerd waren in onze baby, maar dat ze
geen aandacht hadden voor onze omgang met de situatie als
ouders. Omdat we nog niet wisten wat er met ons kindje aan

Tips van Rienk en Hanna Blom
• Als arts en ouders moet je samenwerken. Dat is het beste voor je kind. De arts weet
alles op medisch gebied, maar jij weet wat je kind fijn vindt en hoe het op dingen
reageert.
• Ga met de arts in gesprek als je niet tevreden bent. Dat doen wij ook en het levert
veel op. Misschien niet meer direct voor jezelf, maar zeker wel voor andere ouders.
• Luister als arts goed naar de ouders en heb respect voor hun keuze.

Alvast noteren:

Fa miliedag

om
Wolf-Hirschhorn syndro
5 september 2015.
Meer info op:
www.vgnetwerken.nl

de hand was en we graag wilden dat ze goede zorg zou krijgen
na de bevalling, is de bevalling in het ziekenhuis ingeleid.’

Afwijking
Acht dagen na de geboorte blijkt dat Jasmijn het Wolf-Hirschhorn syndroom heeft. ‘Het Wolf-Hirschhorn syndroom is een
genetische afwijking die in ons geval niet erfelijk is. Jasmijn
woog maar drie pond en ze had wat afwijkingen aan haar
gezicht. De klinisch geneticus gaf ons een printje van internet
met mogelijke kenmerken van dit syndroom: groeiachterstand,
hartafwijking, klompvoeten, nierproblemen, schisis, epilepsie
en nog wel twintig andere dingen. We dachten dat de geneticus
bedoelde ze dat allemaal zou hebben. Dat was gelukkig niet zo:
ze had een klein gaatje in haar gehemelte en een gaatje in haar
hart, maar daar had ze geen last van. Wel kreeg ze epilepsie
rond haar eerste levensjaar. Drie weken na de geboorte van Jasmijn mochten we naar huis. Gelukkig kregen we in het ziekenhuis veel bezoek van leden van onze kerk en van familie.’

Gezelligheid
Jasmijn is inmiddels 4,5 jaar oud. ‘Ze heeft een groeiachterstand en kan niet lopen of praten. Ze kan wel kruipen en zelfstandig zitten, al heeft het wel een tijdje geduurd voordat ze
dat kon. We zijn nu bezig met krachttraining, zodat ze kan gaan

staan, maar we weten niet of ze ooit kan gaan lopen. We kunnen goed met haar communiceren. Jasmijn houdt van gezelligheid. Ze vindt het altijd fijn als er mensen om haar heen zijn en
ze vindt het niet leuk als ze in haar eentje in de kamer zit.’

Toekomst
‘Bij dit syndroom zijn de symptomen zo divers, dat je eigenlijk
niets kunt verwachten. Ook zijn er maar zo weinig kinderen
die deze aandoening hebben, dat het niet mogelijk is om iets
te voorspellen. Wel is het zo dat een derde van de kinderen het
vierde levensjaar niet haalt vanwege het grote aantal complicaties.’
‘Wat we heel fijn vonden was dat de voorzitter van het WolfHirschhorn oudernetwerk bij ons thuis op bezoek kwam en vertelde over hun dochter die WHS heeft en al tiener is. We kregen
weer hoop en dachten: je kunt gewoon een zo normaal mogelijk leven leiden, ook met een kind dat WHS heeft en nu ouder
dan 10 jaar is. Voor ons is het niet het belangrijkste of Jasmijn
kan gaan lopen. Eerst denk je: we krijgen een kindje, er kan
niets misgaan. Zal het gaan vioolspelen, of wordt het heel slim?
Maar dat moet je meteen al bijstellen. Nu denk ik: het maakt
me niet uit of Jasmijn gaat lopen, als ze maar niet zo vaak ziek
is en geen epileptische aanvallen heeft en gelukkig is.’
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Interessante apps

Job - elf - is door een chromosoomafwijking verstandelijk en
lichamelijk gehandicapt.

c o lu m n va n A n n e m a r i e H av e r k a m p, m o e d e r va n j o b
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Furieus, was hij, toen ik de tweet van de Sociale Verzekeringsbank voorlas. Het stond er echt: ‘Mogen wij u bellen?’
Verongelijkt stampte Jobs vader door het huis. ‘Dus ik zit
drie maanden met die lui te bellen, jij schrijft één keer een
stuk in de krant en nu wordt het plotseling opgelost?’ Ik
mompelde dat ik er ook niks aan kon doen dat ik journalist
was. Voelde me best lullig. Jaja, mij bellen ze. De macht van
de media. En al die andere gedupeerden dan?
Sinds februari probeert mijn man te regelen dat Jobs zorgverleners hun salaris krijgen. Het pgb van ons gehandicapte
kind gaat niet meer naar ons, maar naar de Sociale verzekeringsbank (SVB). Die moet ervoor zorgen dat
de begeleidsters die Job helpen, hun geld krijgen.
Maar dat loopt dus voor geen meter. Dag in dag uit horen we smoezen aan. Het geld is er niet, het geld
is er wel, het is de schuld van de gemeente, er worden spoedbetalingen gedaan, het geld is onderweg,
u bent niet gemachtigd om ons te bellen en u, beste budgethouder, bent knettergek dat u ons nog
gelooft.
Stiekem hoopte ik dat de tweet van de SVB inderdaad zou leiden tot een oplossing. Mijn man had wel
wat beters te doen dan dagelijks te bekvechten met incompetente telefonisten die er ook niks aan
konden doen. Geld voor de zorgverleners zodat die weer konden eten, was bovendien meer dan welkom. Het begin was veelbelovend: Jobs vader werd (buiten kantoortijd!) gebeld door een man met een
voornaam, achternaam en e-mailadres – we waren het niveau callcenter-medewerker duidelijk ontstegen. Excuses kwamen er direct: ‘Zo zou het niet moeten gaan.’ De grap is: inmiddels zijn we vier weken
verder en het gaat nog steeds zo!
Ik las ze ook, de artikelen in de kranten dat budgethouders die negatief over de SVB twitterden als
eerste werden geholpen. Nou, – voor u zich daarover opwindt – van ‘helpen’ was in ons geval geen
sprake. De excuusmeneer met voornaam, achternaam en e-mailadres is alweer van de radar verdwenen.
We bellen weer ouderwets met anonieme telefonisten. Nukkig zijn ze ook. Zelfs na het opsturen van
screenshots van lege (of met verkeerde bedragen gevulde) bankrekeningen blijven ze beweren dat het
geld aan Jobs begeleidsters is overgemaakt. Probleem opgelost! Stopt u eens met zeuren!
Ik vrees dat de gevreesde bende bij de SVB nog groter is dan wij met z’n allen vrezen. Zelfs tot positieve
discriminatie zijn ze niet in staat. Moet de staatssecretaris daarom het veld ruimen? Van Rijn die ons
keer op keer voorhoudt dat we rustig kunnen gaan slapen? Natuurlijk moet hij dat. Hij was het die de
veranderingen in het pgb-systeem willens en wetens doordouwde. Er zijn politici voor minder weggestuurd (ik moest me deze week inhouden niet op de krant te gaan springen waarin hij zei dat hij er ook
van ‘baalde’).
Maar de staatssecretaris ditchen zou de aandacht afleiden. Het gaat niet om hem. Het gaat om mensen
die keihard zorg nodig hebben en om zorgverleners die keihard recht hebben op hun salaris. Steek alle
energie in het oplossen van het echte probleem. Geef de staatssecretaris gewoon een paar maanden
geen geld. Laat hem met een rammelend buikje bellen waar het blijft. En hou dan drie maanden vol dat
het onderweg is.

Weet je een leuke App?
Weet je een leuke en/of
leerzame app, mail dan naar
redactiezeldzaam@outlook.com

Eline spreekt

Ik-boekje

Vakantie bieb

Sand Draw

Dit is een app om
mee te communiceren. Het bestaat
uit een bureaublad
op de iPad met
iconen, plaatjes of
foto’s. Bij aanraking van een tegel
spreekt de iPad als
een volwaardige
spraakcomputer. De
tekst spreek je zelf
in of laat je de iPad
uitspreken.
De app Eline
spreekt kost 99,00
euro per jaar en kan
worden betaald uit
een PGB.

Het Ik-boekje is een
app is voor kinderen
en jongeren en bevat
informatie over de manier waarop het kind
zich emotioneel uit. Dit
maakt het voor ouders,
begeleiders en zorgverleners makkelijker om
te communiceren. En
daarmee is het ook een
goed alternatief voor
het oude communicatieschriftje.

In de vakantieBieb
app vind je een leuk en
gratis leespakket voor
jong en oud. Naast
jeugdboeken vind je
ook spannende boeken
voor volwassenen in de
app. Vanaf begin juli
zijn er ook romans, tijdschriften en taalgidsen
te vinden. Download
de app op je mobiel en/
of je tablet.

Met de app Sand draw
maak je de mooiste
tekeningen in het zand.
Na een paar minuten
spelen met Sand Draw
kan je bijna niet stoppen, omdat het zo echt
lijkt en zo makkelijk is.
Als je je tablet schudt
wast het zeewater het
zand schoon en is er
weer plek voor een
nieuwe tekening.

Zie ook
www.vakantiebieb.nl

Verkrijgbaar in de
Google Play Store

Kijk voor meer
informatie op
www.elinespreekt.nl

Kijk voor meer informatie op
www.ikboekje.nl

8

|

Nieuwsbrief Z e l d Z a a m

Nieuwsbrief Z e l d Z a a m

thema: school

|

Welke school

		 is passend?

Keuzestress? Zoals bij elk kind sta je als ouders een paar keer stil bij schoolkeuzes
voor je kind. Als een kind 2 of 3 jaar is bedenk je al: Welke basisschool straks, in de
buurt voor het gemak of de vriendjes, een bepaald aansprekend schoolsysteem, of
juist geloofsovertuiging die de doorslag geeft?
Door Nicole Borkens, moeder van Alex

Na deze keuze begint dit proces zo rond de leeftijd van een
jaar of 11 weer opnieuw.
Voor onze dochter en zoon van inmiddels 15 en 13 hebben
we dit proces doorlopen. In een stad als Rotterdam vaak een
extra opgave, gezien het enorme aanbod aan scholen.
Maar eenmaal goed georiënteerd waren deze keuzes altijd
goed te maken voor ons.
Een basisschool dicht in de buurt, en een onderwijssysteem
wat ons aansprak (Montessori) was voorhanden. Ook het vervolgonderwijs was voor beide kinderen een relatief eenvoudige keuze. Bovendien hadden ze zelf een behoorlijke eigen
stem.

Niet vanzelfsprekend
Voor onze zoon Alex (11 jaar, Cri du Chat syndroom), is deze
keuze minder eenvoudig en vanzelfsprekend geweest. Rond
een jaar of 3 was het nog maar de vraag of hij wel enige vorm
van onderwijs kon gaan volgen en we misschien moesten
kiezen tussen een instelling en een school. Uit testen bleek
dat Alex ‘leerbaar’ was en een vorm van onderwijs dus was
aan te bevelen. De schoolkeuze werd Tyltyl of Mytyl, voor ons
Rotterdam-Zuid of Rotterdam-Noord. Beide ‘relatief in de
buurt’ op toch nog gemiddeld 45 schooltaximinuten van huis.
Met wat adviezen in de hand en kijken op de scholen, hebben
we voor Alex gekozen voor de Mytylschool De Brug.
We kunnen nu, vele jaren verder, erg tevreden terugkijken
op deze keuze. Met heel veel plezier is Alex elke dag naar
school gegaan en inmiddels uitgegroeid tot een steeds beter
lopende, vrolijke, zelfbewuste, kletsende en beetje lezende
jongen van 11.

Passend onderwijs of zorg?
De ‘Cito-stress’ is aan ons voorbijgegaan, maar dat we weer

voor een keuze stonden bleek in begin groep 8. De wet ‘passend onderwijs’ was ingevoerd en de vanzelfsprekendheid
van plaatsing op een VSO (voortgezet speciaal onderwijs) was
er niet.
Wij gingen er vanuit dat Alex ‘gewoon’ op de Mytylschool
De Brug kon blijven en niet naar een andere ZML school in
Rotterdam kon of moest gaan. Omdat Alex inmiddels ook een
‘loper’ was geworden, werd geadviseerd door school om ook
eens andere ZML VSO scholen in Rotterdam te bekijken.
Dat hebben we gedaan. En ook hier gold weer het voordeel,
wat je ook kan uitleggen als een nadeel: op het oog veel keuzes in deze grote stad.
Het bezoeken van de scholen was nuttig.
Soms bij het zien van het gebouw al, soms na een gesprek
met een docent, een voor ons te sterke geloofsovertuiging,
bleken de keuzes weer gereduceerd tot 1.
De rolstoel van Alex staat al een tijdje in de garage maar zelfstandig stabiel traplopen blijft een uitdaging en bovendien
is hij nog niet zindelijk. Deze 2 feiten zetten een kruis door
een leuke school in een oud gebouw met trappen, maar geen
lift. Bovendien bleken vragen omtrent de noodzakelijke extra
handjes bij een toiletgang/luierwissel niet tot een bevredigend antwoord en gevoel voor ons te leiden. We hebben dus
niet kunnen kiezen voor ‘onderwijs’, maar hebben gekozen
voor persoonlijke zorg en veiligheid.

Toelaatbaarheidsverklaring
De school die overbleef was de VSO-P (praktijk) afdeling van
De Mytylschool De Brug. Een ruim opgezet schoolgebouw
voor lopers en rolstoelers, voldoende handjes voor verzorging, een relatie met revalidatiecentrum Rijndam, waardoor
therapie tijdens lesuren kan plaatsvinden. Een heel goed
gevoel bij de rondleiding door de school en een goed gesprek

met de schoolleiding gaf de doorslag.
Alle papieren zijn ingevuld, de scholen hebben al positief
geadviseerd en de ‘ontvangstbevestiging aanvraag toelaatbaarheidsverklaring’ is binnen. Ons lot is nu echter in handen
van de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid, die
een advies uit gaat brengen aan het Bestuur van het Samenwerkingsverband. Het bestuur besluit vervolgens of Alex
toegelaten mag worden tot het VSO cluster 3 MG. De school
zit in bekostigingscategorie hoog.
Dit besluit moet uiterlijk voor 1 juli genomen worden volgens
de brief.

Wendag
Daar kunnen we niet op wachten. Het schoolvervoer moest
al eerder worden aangevraagd en inmiddels staat ook de
wendag voor Alex al op 16 juni ingepland. Wij gaan er dan ook
maar helemaal vanuit dat Alex een hele leuke en leerzame
middelbare schooltijd tegemoet gaat zien op de VSO-P.
Op 12 juni viel de toelatingsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband in de brievenbus!
Tijd genoeg dus om Alex voor te gaan bereiden op het voorgezet
onderwijs!
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NSGK

Samen naar school
“Kinderen met een handicap kunnen niet naar een gewone basisschool. Zij zijn
anders. Dus zij moeten naar speciale scholen. Hek erom. Klaar. Zo hebben we
dat nu eenmaal geregeld in onze samenleving. Maar waarom eigenlijk? Omdat
we het ooit zo afgesproken hebben? Ik zeg: breek al die aparte gebouwen af en
laat kinderen samen naar school gaan.”
Door Roeland Vollaard initiatiefnemer Klas op Wielen.

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met én zonder
handicap gescheiden: de meeste gehandicapte kinderen gaan
naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is vertrekken ze
vroeg van huis en zijn pas ’s middags laat weer terug. Terwijl
andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt,
volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs

foto: Susanne Reuling
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samen met andere gehandicapte kinderen. Hierdoor komen
kinderen met en zonder handicap elkaar niet tegen en leren
ze niet hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven.
NSGK wil hierin verandering brengen en is dit jaar een bijzonder project gestart: NSGK Samen naar School. Twintig aangepaste klassen, verspreid door Nederland, waar kinderen met
een (meervoudige) beperking naar een gewone basisschool
gaan. Waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere
leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het
speelkwartier. En als het niet mogelijk is hebben ze hun eigen
klas met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
Jan Franssen, coördinator van NSGK Samen naar School,
vertelt:
‘NSGK zet zich in voor een samenleving waarin iedereen op z’n
eigen manier volwaardig meedoet. Onderwijs vormt de basis
van zo’n samenleving. Mensen denken vaak: kinderen met een
handicap kúnnen toch helemaal niet naar een gewone school?
Ik heb daar wel een verklaring voor. Wat zie je het eerst als je iemand met een handicap ontmoet? Dat hij iets NIET kan. Pas als
je elkaar beter leert kennen, zie je dat hij ook allerlei dingen WEL
kan. Bij de projecten die NSGK anno 2015 ontwikkelt, is ontmoeting dan ook ons sterkste wapen. Ik bedoel: je kunt kinderen
honderd keer vertellen dat het leuk is om met elkaar te spelen.
Maar om het te geloven, moeten ze het toch gewoon doen. Dus
zorgt NSGK dat kinderen met en zonder handicap elkaar tegenkomen. Samen spelen, samen naar school gaan, samen sporten.
Dan zien ze vanzelf dat ze van alles met elkaar kunnen.’

Wederzijds leren
NSGK Samen naar school is geïnspireerd op ‘Stichting Klas op
Wielen’, een initiatief van Roeland Vollaard en mede mogelijk
gemaakt door NSGK. Dankzij deze stichting gaan in Alkmaar
sinds 2011 kinderen met én zonder handicaps elke dag samen
naar school.
Roeland Vollaard ziet wat dit betekent voor alle kinderen:
‘Ik zie bij ons op school dagelijks dat kinderen met én zonder
handicap veel van elkaar kunnen leren. Voor beiden kanten is
het contact heel belangrijk. De reguliere leerlingen leren hoe het

is om een handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. Andersom worden de kinderen met een handicap uit hun isolement
gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen
ook meer prikkels aan. Je ziet ze groeien’.
‘Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het
later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Want hoe leer
je samenleven als je de ander nooit tegenkomt? Het onderwijs
zou daar veel meer op moeten inspelen. Een school die leert dat
niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving
waarin niemand wordt buitengesloten.’

Jubileumproject

NSGK bestaat dit jaar 65 jaar. In ons jubileumjaar vragen we speciale aandacht voor
ons jubileumproject NSGK Samen naar School. Komend jaar biedt NSGK financiële
en praktische steun bij de opstart van circa twintig Samen naar School klassen. Bent u
geïnspireerd geraakt of kent u een school die misschien zo’n bijzondere klas wil beginnen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Joke Visser via
jvisser@nsgk.nl.
Wilt u ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap steunen? Dat kan snel,
veilig en gemakkelijk met een online gift. Hartelijk dank!
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Global Meeting van 22q13
Phelan McDermid syndroom
Aan Tessa en mij (Els) was door Nick Assendelft gevraagd of we
naar de Global Meeting konden komen in Londen. Na wat heen en
weer mailen zijn we vrijdag 15 mei vertrokken naar Londen en met
enige vertraging waren we op onze bestemming.
Door Tessa Denkers en Els Kuiper-Kuijl

Na een korte voorstelronde zijn we
begonnen met de vergadering. Ieder
land kwam aan bod met vragen en waar
ze tegen aanlopen. Er waren mensen uit
Italië, Spanje, België, Nederland (wij dus),
Noorwegen, Engeland en twee landen
via de telefoon (Canada en Australië). Wij
vertelden over het intranasale neussprayonderzoek van Renée Zwanenberg en
Conny van Ravenswaaij van het UMC
Groningen. Daar zijn ze allemaal erg
nieuwsgierig naar. Sue Lomas (President
van de PMS Foundation) vertelde dat
Nederland de meeste volwassen mensen
heeft met PMS. Kathy Phelan heeft ook
nog het een en ander verteld. Ook over
de diverse landen en hun artsen, hoe die
te werk gaan.
Na de lunch gingen we in drie groepjes
over verschillende onderwerpen praten. Onder andere wat kan je als land of
landen voor elkaar betekenen. Onder
andere het registreren van alle PMS mensen. Daar gaan we aan werken. Na afloop
nog even met zijn allen op de foto.
De volgende dag was er een familiedag

van Engeland, Ierland en Schotland.
Van de 128 families die daar geregistreerd staan waren er 52. Wat hebben
we genoten van al die kinderen met hun
ouders die we gezien hebben. Alles zo
herkenbaar, en allemaal zo anders, van
heel hoog niveau tot laag. Net zoals
hier in Nederland. Maar ook allemaal
vrolijk en graag grapjes maken. Er was
van alles georganiseerd, voor het kind
met de moeder, alleen voor de moeders
of vaders. Voetbal voor de kids, verven,
tekenen en een springkussen. Er was een
loterij, je kon op de foto, en daar werd
meteen een boek van gemaakt als herinnering van deze dag. Je kon een t-shirt
kopen, bandjes, theedoeken.
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U bent één van de ongeveer 70 ontvangers van de Phelan-McDermid Syndroom Nieuwsbrief van
de afdeling Klinische Genetica van het UMC Groningen. Tussen de eerste editie van juni 2012 en
deze zeventiende editie van april 2015 is het aantal kinderen en volwassenen met een 22q13.3
deletie, dat bij ons bekend is, flink toegenomen. Zo ook het aantal ouders, artsen en verzorgers
dat contact met ons heeft gezocht.
Voor de nieuwe lezers: het doel van deze nieuwsbrief is om ouders en/of verzorgers van kinderen
en volwassenen met het Phelan-McDermid syndroom op de hoogte te houden. De nieuwsbrief
gaat over de vorderingen van ons eigen onderzoek, over onderzoek in andere landen en
resultaten uit de medische literatuur.
Wij hebben goed nieuws! Renée Zwanenburg, arts-onderzoeker van het Phelan-McDermid
syndroom en klinisch geneticus in opleiding, heeft een persoonlijke onderzoeksbeurs toegekend
gekregen. Dit betekent dat zij per eind april een jaar lang fulltime onderzoek kan doen naar het
Phelan-McDermid syndroom.
In deze nieuwsbrief leest u bij Stand Onderzoek UMCG over de al lopende projecten, zoals het
naderende einde van de insulinestudie, over de vorderingen van het onderzoek naar ontwikkeling
en gedrag bij kinderen en alvast een korte terugkoppeling uit de vragenlijst over volwassenen met
P-MS. Ook bespreken we de andere plannen voor het komende jaar.
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Renée Zwanenburg:
r.j.zwanenburg@umcg.nl
Vriendelijke groeten namens de projectgroep.

En na afloop van de familiedag gingen
nog veel gezinnen naar Alison (van de UK
foundation) toe, daar was nog gezellig
een barbecue.
We hebben veel mensen leren kennen. En
net zoals hier aan een woord heb je soms
genoeg.
We zijn blij dat we dit hebben mogen mee
maken en dat we geweest zijn.

Fa c e b o o k :
22q13 Delete Nederland Phelan McDermid

Stand Onderzoek UMCG
Insuline neusspray
Op dit moment hebben 21 van de 25 kinderen het onderzoek met de insulineneusspray afgerond.
‘Wanneer komt de uitslag van het insulineonderzoek?’

(050) 361 72 29

Half juni zijn de laatste deelnemers klaar. Nadat alle gegevens van de ontwikkeling- en
gedragstesten in de database zijn vastgelegd kunnen wij de blindering opheffen. Dan wordt
bekend wanneer elk kind de insuline neusspray heeft gehad. Het zal tijd kosten om de resultaten
te berekenen en conclusies te trekken. We hopen dat de neusspray een positief effect heeft op de
ontwikkeling en/of het gedrag van de kinderen.
Renée Zwanenburg zal de komende maanden contact opnemen met ouders van de deelnemers
om na te gaan hoe het onderzoek verlopen is en hoe ouders het ervaren hebben. Ook zal zij
kijken hoeveel neussprayflesjes zijn gebruikt. Dit is erg belangrijk voor een betrouwbare uitspraak
over de werking van de insuline neusspray.
De Phelan-McDermid syndroom projectgroep zal in samenspraak met de oudercontactgroep een
bijeenkomst proberen te plannen in het najaar van 2015. Het doel van deze bijeenkomst is om de
resultaten van de insulinestudie te bespreken. Ook wordt er tijd ingepland voor andere vragen.
Ouders die niet hebben meegedaan met de insulinestudie zijn ook van harte welkom.

E-mail:
R.J.Zwanenburg@umcg.nl

Zie volgende pagina voor het vervolg

Contactgegevens:
Afdeling Klinische Genetica,
UMC Groningen
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon:

PMS nieuwsbrief (april) is
te vinden op de website
www.vgnetwerken.nl

Zie ook op pag. 20-21, het interview met Renée Zwanenburg over
het neusspray onderzoek.
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hulpmiddelen

M a i l & W i n ACTIE

Kans op een gratis
Tangles Junior
Nieuwsbrief Zeldzaam mag vijf Tangles Junior van
Pica Uitgeverij weggeven.
Mail je gegevens naar redactiezeldzaam@outlook.
com en wie weet win jij een van de vijf tangles.
De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel dat spanning
en stress vermindert en je concentratie verhoogt. Het gaat bij de
Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in
twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen.

Lydia en Tom Meijers over hun dochter Laura
Wij, Tom en Lydia, hebben drie kinderen. Een zoon van 7, een dochter van 4 en een dochter van 3
jaar. Ons middelste kind, Laura, heeft het Williams-Beuren syndroom. Laura is een vrolijk, sociaal
meisje dat ten opzichte van de andere kinderen meer ondersteuning nodig heeft. In onze winkel
maakt ze graag met iedere klant een praatje.
Laura zit op het speciaal onderwijs. Van haar juffen en therapeuten horen we dat ze heel snel afgeleid is en ze zich niet lang kan concentreren op een zelfstandig werkje. Wie weet helpt dit Chewigem kauwsieraad. Laura houdt van sieraden, dus ze gaat deze zeker dragen!

Marianne Veenstra oma van Flinn Leeflang
Wat leuk dat ik bij de winnaars hoor! Ik ben oma van een kleinzoon met Williams-Beuren syndroom. Ik vond het Chewigem kauwsieraad een prachtige uitvinding vandaar mijn reactie en
meedoen. Graag wil ik het gebruiken om het te laten zien aan personen/kinderen die er echt
plezier van kunnen hebben. Zelf werk ik in de zorg en heb collega’s die met gehandicapte
kinderen werken.

|
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Conny Meilink over haar
dochter Amber
Onze dochter Amber, 12 jaar,
heeft de chromosoomafwijking
22q11DS. Zij is een vrolijk meisje met een heel groot doorzettingsvermogen. Zij wordt zelf
steeds meer geconfronteerd
met haar chromosoomafwijking en dat vindt ze soms best
lastig. Wij vinden het dan ook knap van haar dat
ze een werkstuk en een spreekbeurt op school gehouden
heeft over 22q11DS, zodat zij zelf er meer over weet, maar
ook dat haar klasgenoten haar meer begrijpen.
Wij zijn lid van VG netwerk, omdat onze dochter dus
22q11DS heeft, zo komen we meer te weten wat er speelt
en kunnen in contact komen met andere families waarvan
de kinderen het 22q11DS hebben.
Het Chewigem kauwsieraad zal onze dochter helpen omdat zij nu op voorwerpen kauwt die daar niet voor bedoeld
zijn, zoals bijvoorbeeld pennen, koordjes, haar, enz.

Eveline Haak over haar dochter Lisanne
Wat super leuk dat ik voor Lisanne de chewigem heb
gewonnen!
Mijn collega is een trouwe lezer van jullie blad, zij zag
de win actie en dacht gelijk aan Lisanne. Ik denk dat de
Chewigem perfect bij haar past. Door de vele onrust en
spanning in haar lichaam kauwt
ze op alles, met dit kauwsieraad
kan ze de spanning toch op een
goede manier kwijt.

Angèle van Dijke over haar zoon
Jelle van Dijke
Wij zijn de trotse ouders van een
tevreden vrolijk ventje die in augustus al weer 12 jaar wordt. Jelle is
enigst kind. Vanaf zijn 2e levensjaar is
Jelle een aantal dagdelen naar vroeg
begeleiding gegaan. En vanaf 5 jaar is
hij gestart op een Tytylschool. Sinds
december 2014 hebben wij de overstap
gemaakt naar een cluster 2 school met kleinschalig onderwijs om de
communicatie van Jelle verder te ontwikkelen.
Ik ben gestopt met werken om de zorg op mij te nemen en mijn
man is veranderd van werk. 1x per maand gaat Jelle logeren in een
logeerhuis en kunnen wij bijtanken en leuke dingen doen. We zijn
verhuisd en ons huis is aangepast en ook hebben wij een rolstoelbus
aangeschaft. De beginjaren waren turbulent, maar nu zijn we in een
rustiger vaarwater terecht gekomen. We vinden het dan ook belangrijk om samen met Jelle te genieten van het leven en gaan met
hem zwemmen / paardrijden of naar de Cliniclowns. Maar ook deel
te nemen aan het sociale leven en met hem naar het kindertheater
te gaan in de schouwburg.
Jaarlijks neemt Jelle zelf deel aan een vakantieproject voor EMG
kinderen, naast onze gezinsvakantie in de aangepaste appartementen van het Ronald Mc Donald Kinderfonds.
Jelle is als gevolg van een zeldzame chromosoomafwijking Ernstig
Meervoudig Gehandicapt. Hij is rolstoelafhankelijk, maar kan zich
wel voortbewegen in zit- en loophulpmiddelen. Met zijn orthopedische schoenen aan kan hij transfers maken. Hij kan niet praten,
maar stoot wel klankjes uit en leert met verwijzers te communiceren. Hij begrijpt kleine opdrachten. Hij leert uit de kracht van de
herhaling. waardoor hij uit rituelen scripts kan opbouwen.
Ondanks dat Jelle geheel zorgafhankelijk is van de ander betrekken
wij hem zo in de dagelijkse ADL zorg. Vanaf de geboorte heeft Jelle
en wij een zwaar en moeizaam traject gehad met eten. Sinds 2013
jaar heeft Jelle sondevoeding, maar we blijven de mondmotoriek
wel nog stimuleren en geven hem dagelijks een toetje ook voor de
smaaksensatie.
Jelle heeft veel getobd met zijn gezondheid vanwege infectiegevoeligheid en epilepsie. Gelukkig zijn we het afgelopen jaar in betere
flow terecht gekomen.
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Sotos familiedag

		 van zaterdag 6 juni 2015.
Marlies, moeder van Storm

Storm is bijna 12 jaar en gaat na de zomervakantie naar het VSO van het ZMLK- onderwijs
in Rotterdam.
Hij houdt erg van koeien en gaat elke zaterdag
naar “zijn” melkveebedrijf in Stolwijk.
Hier verricht hij alle bijkomende werkzaamheden
die horen bij de boerderij.
Zijn hobby’s zijn orgelspelen; hij krijgt les
hierin op de muziekschool en hij zit op
sport; elke woensdagmiddag
verschillende onderdelen
van sport beoefenen
in een kleine groep
(kinderen met
autisme).
Het gaat goed
met hem!

Nieuwsbrief Z e l d Z a a m

Dwa r s d e n k e n e n d o o r d o u w e n

S oto ss y n d r o o m

Diana vd Sanden, moeder
van Sten

Hallo Mieke,
We vonden het afgelopen
zaterdag zeer speciaal om
bij de Sotosdag aanwezig
te zijn. Sten (13 jaar)
heeft het goed naar zijn
zin gehad. Zondag was
een echte bijkomdag.

Groeten
Marlies,
moeder van
Storm

|
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‘Publiceren over postzegels

		 is steeds lastiger’

Bruggen bouwen in de genetica: van patiënt naar genoom en weer terug, aldus luidt de
titel van de oratie van klinisch geneticus CONNYVAN RAVENSWAAIJ-ARTS.
Een programmatische titel, want genetische kennis vergaren en onderzoek doen zijn
prima, maar uiteindelijk moet het onderzoek ten goede komen aan de patiënt. In het
geval van Van Ravenswaaij zijn dat patiënt én ouders, omdat zij is gespecialiseerd
in kinderen met zeldzame chromosoomafwijkingen.
Door Frans Meulenberg, uit Dwarsdenken en doordouwen.

Chromosomen zijn de dragers van alle 20.000 erfelijke eigenschappen. In Nederland worden per jaar zo’n 175.000 kinderen
geboren, bijna zeshonderd van hen (één op de driehonderd)
hebben een chromosoomafwijking. Van deze zeshonderd
kinderen hebben er bijna tweehonderd een zeer zeldzame
chromosoomaandoening. Dat betekent elk jaar tweehonderd
kinderen met allemaal een ander, klein foutje van de chromosomen. ‘Tijdens mijn opleiding tot klinisch geneticus merkte
ik al dat over zeldzame chromosoomafwijkingen te weinig
bekend is om ouders afdoende uitleg te kunnen geven over
wat er precies aan de hand is met hun kind. Ook was er te
weinig informatie om de jonge patiënten echt goed te kunnen
volgen.’

Al eerder zette Van Ravenswaaij met collega’s in Nijmegen,
Zürich en Londen een via internet toegankelijke database op
voor het verzamelen van klinische informatie over kinderen
met zeldzame chromosoomafwijkingen:
www.ecaruca.net. ‘Het idee was dat dokters dan de gegevens
van de bij hen bekende kinderen toch toegankelijk konden
maken zonder te publiceren in een vaktijdschrift.
In de praktijk blijkt echter dat het veel dokters niet lukt om tijd
vrij te maken voor het invullen van een dergelijke database.’
Daarom heeft Van Ravenswaaij het recent over een andere
boeg gegooid: zet ouders in the lead in plaats van de dokters.
Zie voor het hele artikel:
www.vgnetwerken/zeldzaam

Dankjewel nogmaals voor de uitnodiging om te komen op jullie familiedag Sotos afgelopen zaterdag. Ik heb leuke
mensen en dingen gehoord en gezien. In ons team hebben we nog eens overlegd en we hebben besloten de deur binnen ons expertisecentrum voor jullie (kinderen met het Sotos syndroom en hun ouders/verzorgers) open te stellen.
We hebben nog niet meteen een onderzoeks-idee, maar de vragen die ik afgelopen zaterdag hoorde, zijn vaak goed
te beantwoorden. Hartelijke groet, ook aan je kleinzoon en zijn ouders. Ik hoop dat ze er zaterdag ook wat aan
hebben gehad!
André Rietman, Neuropsycholoog, kinderneurologie ENCORE
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André Rietman was 6 juni aanwezig op uitnodiging van Floor Andeweg, de opa van Storm, die de dag in
Krimpen a/d IJssel organiseerde. Hij laat weten:

Wie is Conny van Ravenswaaij-Arts?
58

Een mooi resultaat van de Sotos familiedag is dat "Encore" het
expertisecentrum van het Erasmus MC in Rotterdam de deur
openzet voor ouders die tegen vragen aanlopen over het gedrag
van hun zoon of dochter.

Van Ravenswaaij doet veel onderzoek naar afwijkingen in
chromosoom 6. ‘Die zijn er in alle soorten en maten. De
symptomen lopen, afhankelijk van de plaats en de grootte
van de afwijking, uiteen van leer- en gedragsproblemen tot
ernstige verstandelijke beperking. Tot op heden is vrijwel niet
te voorspellen welk kind welke symptomen zal krijgen, en hoe
ernstig die zullen zijn.’
‘Onderschat de problemen niet’, waarschuwt Van Ravenswaaij, ‘want we hebben het over duizenden verschillende
afwijkingen met elk wereldwijd maar vijf of tien patiënten.
Veel kinderen zijn vrijwel uniek. Daar kan geen wetenschapper een studie van maken, zelfs in de vakliteratuur is hierover
heel weinig te vinden. Een vaktijdschrift maakt trouwens
nauwelijks ruimte vrij voor uitgebreide gevalsbeschrijving van
een enkele patiënt of een uiterst klein groepje patiënten. Over
‘postzegels’ publiceren wordt steeds moeilijker, helaas. Dat
komt omdat artikelen over weinig patiënten met een zeldzame aandoening vaak zelden worden aangehaald (geciteerd)
in publicaties die later verschijnen. Dit resulteert in een lage
citatiescore, een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van
vaktijdschriften.’
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afdeling Genetica. In 2011 werd ze benoemd tot hoogleraar in de
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Chromosomen zijn de dragers van
alle 20.000 erfelijke eigenschappen. In Nederland
worden per jaar zo’n
175.000 kinderen geboren, bijna
zeshonderd van hen
(één op de driehonderd) hebben
een chromosoomafwijking. Van deze zeshonderd kinderen
hebben er bijna
tweehonderd een zeer zeldzame
chromosoomaandoening. Dat betekent elk jaar tweehonder
d kinderen met
allemaal een ander, klein foutje van
de chromosomen.
‘Tijdens mijn opleiding tot klinisch
geneticus merkte ik
al dat over zeldzame chromosoom
afwijkingen te weinig
bekend is om ouders afdoende uitleg
te kunnen geven
over wat er precies aan de hand
is met hun kind. Ook
was er te weinig informatie om de
jonge patiënten echt
goed te kunnen volgen.’
Van Ravenswaaij doet veel onderzoek
naar afwijkingen

in chromosoom 6. ‘Die zijn er in alle
soorten en maten.
De symptomen lopen, afhankelijk
van de plaats en de
grootte van de afwijking, uiteen
van leer- en gedragsproblemen tot ernstige verstandelij
ke beperking. Tot
op heden is vrijwel niet te voorspellen
welk kind welke
symptomen zal krijgen, en hoe ernstig
die zullen zijn.’
‘Onderschat de problemen niet’,
waarschuwt Van
Ravenswaaij, ‘want we hebben het
over duizenden verschillende afwijkingen met elk wereldwijd
maar vijf of
tien patiënten. Veel kinderen zijn vrijwel
uniek. Daar kan
geen wetenschapper een studie van
maken, zelfs in de
vakliteratuur is hierover heel weinig
te vinden. Een vaktijdschrift maakt trouwens nauwelijks
ruimte vrij voor
uitgebreide gevalsbeschrijving van
een enkele patiënt
of een uiterst klein groepje patiënten.
Over ‘postzegels’

haar onderzoek in zowel Nijmegen als Groningen heeft altijd de
patiënt centraal gestaan, met als bijzondere aandachtsgebieden de
zeldzame chromosoomaandoeningen en het CHARGE-syndroom.
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De Vereniging VG netwerken
Er gaat veel veranderen de komende maanden. We hopen dat met jullie hulp veel ook
hetzelfde kan blijven. Ingrid vermeldde het al in het voorwoord bij deze ZeldZaam: De
netwerken 22q11 DS en Williams gaan na dit jaar zelfstandig verder. En VG netwerken
blijft als bundeling van en voor ouders met kinderen met nog zeldzamere aandoeningen.

Het netwerk 22q11 DS gaat samen met de
Stichting Steun 22q11 (www.steun22q11.nl)
De ouders van de kerngroep – Harro van den Berg, Cynthia
Castelijn, Nieke Bras, Natasja Ramasamy, Kim van Bekkum – gaan als “werkgroep ouders” onder de vleugels van de
Stichting de activiteiten van en voor ouders organiseren. En
op eenzelfde manier kan ook de 18+ groep van het Netweb
22q11-VCFS onder de vleugels van de stichting haar activiteiten ontplooien.
Het netwerk Williams gaat een vereniging oprichten. De huidige kerngroep Williams – Twan de Kruijff, Cor Colijn, Onno
Ceelen, Robbert-Jan Meijer – zegt hier het volgende over:

www.steun22q11.nl

“we vinden het belangrijk de activiteiten van het netwerk
voort te zetten in een vereniging. De naam moet nog bepaald worden. We zijn nu bezig die nieuwe vereniging vorm
te geven. We willen activiteiten zoals nieuwsbrief, muziekdag
en studiedag kunnen blijven organiseren. Op de muziekdag
van 10 oktober 2015 zullen we de opzet van de vereniging
i.o. voorleggen aan de leden. Het zal gaan om onderwerpen
als doel, contributie, informatie en wensen en ideeën van
de leden. Kortom, er zal het een en ander veranderen, maar
zoals wij er als kerngroep nu tegenaan kijken, zullen we een
vereniging krijgen de huidige activiteiten kan voortzetten. En
ze misschien zelfs kan verbeteren!

www.williams-syndroom.nl

En VG netwerken…
Deze ZeldZaam geeft er al een kleine indruk van. En zijn
netwerken rond cri-du-chat, CHARGE, Wolf-Hirschhorn,
PhelanMc Dermid/22q13DS, Idic 15, Sotos, chromosoom 18,
chromosoom 6, 22q11 microduplicatie, 16p11.2, Kleefstra en
nog zeldzamere chromosoomafwijkingen. Soms zijn dit 30 –
40 gezinnen, soms maar 10 en soms nog minder.
De afgelopen jaren heeft Facebook voor deze zeldzame netwerken zijn vruchten afgeworpen. Via de website
www.vgnetwerken.nl zijn deze (besloten) Facebook groepen
te vinden.
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Nieuwe ouders worden welkom geheten en wegwijs gemaakt. In ZeldZaam laten we zien wat het onderlinge
contact – ook via familiedagen – kan betekenen. Doorgaans
is het een ouder die in zijn of haar omgeving een locatie weet
te organiseren. Dit jaar bijvoorbeeld wordt de familiedag
Wolf-Hirschhorn syndroom georganiseerd in Noordwijk door
Gerdi Guijt-van der Bent, de moeder van Cor (Hierboven op
de foto met zijn vader). Een andere keer wordt samengewerkt met onderzoekers, zoals voor de CHARGE familiedag met Conny van Ravenswaaij en Tim Hartshorne uit de
Verenigde Staten.

Ingrid zei het al, willen we met VG netwerken verder dan
moet er een nieuw bestuur komen. De eerste bestuursleden
zijn gelukkig al gevonden: Antine van Goor - Schaap
(communicatie, 3p25 deletie), Els Kuiper-Kuijl (22q13) en
Carla Sloof-Enthoven (22q11 microduplicatie).

We zoeken nog een paar mensen meer vanuit de andere
netwerken. Voelt u ervoor om mee te werken, laat het weten.
We vertellen u graag meer over onze plannen.
Neem contact op met: m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
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Ph e l a n - M c D e r m i d S y n d r o o m

Onderzoek Insuline neusspray bij

Renée Zwanenburg, is artsonderzoeker van het PhelanMcDermid syndroom en klinisch
geneticus in opleiding. Naast
het onderzoek met de insulineneusspray heeft zij ook andere lopende
onderzoeksprojecten voor het PhelanMcDermid syndroom. Zij heeft dit jaar een
persoonlijke onderzoeksbeurs toegekend
gekregen. Dit betekent dat zij een jaar
lang fulltime onderzoek kan doen naar het
Phelan-McDermid syndroom.

kinderen met Phelan-McDermid syndroom

Het doel van de studie is om te kijken of insuline neusspray een positief effect
heeft op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen met het Phelan-McDermid
syndroom. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door arts-onderzoeker en klinisch
geneticus in opleiding Drs. Renée Zwanenburg, onder leiding van Prof. Conny van
Ravenswaaij-Arts van de afdeling Klinische Genetica in het UMC Groningen.

Achtergrond
Kinderen met Phelan-McDermid syndroom missen één kopie
van de erfelijke aanleg SHANK3 en hebben hierdoor een
tekort aan SHANK3. SHANK3 is belangrijk in de hersenen,
onder andere voor leren en geheugen. Men denkt dat toediening van extra insuline kan compenseren voor het tekort aan
SHANK3.
De belangrijkste functie van insuline is het verlagen van de
bloedsuiker spiegel, maar in de hersenen heeft het een andere
rol, namelijk het helpen bij het doorgeven van signalen. Door
de insuline via de neus toe te dienen, komt het bij de hersenen terecht en niet in het bloed en het geeft daardoor geen
problemen met de bloedsuikers.
Voordat behandeling met insuline neusspray aangeraden kan
worden, moet eerst bewezen worden dat het echt een positief
effect heeft op ontwikkeling en gedrag bij kinderen met
Phelan-McDermid syndroom. Daarvoor is onderzoek nodig
onder gecontroleerde omstandigheden. Ons onderzoek wordt
daarom uitgevoerd met een dubbel blind, placebo gecontroleerde studie. Dit betekent dat alle kinderen vanaf het begin
van de studie een neusspray krijgen, maar dat daarin of direct
of ergens in de loop van het onderzoek pas de insuline zit. Zowel ouders als onderzoekers weten tot het eind van de studie
niet wanneer een kind de insuline neusspray krijgt.
Dus op het moment dat de ontwikkelings- en gedragstesten
worden afgenomen is niet bekend bij de testafnemer en de
ouders of het kind insuline of placebo krijgt.

Insuline neusspray
Op dit moment hebben 25 kinderen het onderzoek met
de insulineneusspray afgerond. Half juni waren de laatste

‘Het mooist van het onderzoek naar het
Phelan-McDermid syndroom vind ik de
samenwerking. Niet alleen met artsen en
onderzoekers van verschillende afdelingen
en uit verschillende landen, maar vooral
ook met ouders zelf. Er komt steeds meer
aandacht voor deze zeldzame aandoening.
De meeste ouders die de diagnose bij hun
kind hebben gekregen komen nu bij ons
terecht voor meer informatie en oudercontacten. Ik heb hierdoor veel mooie kinderen ontmoet en de waardering die we van
ouders krijgen geeft veel energie.’

deelnemers klaar. Nadat alle gegevens van de ontwikkelingen gedragstesten in de database zijn vastgelegd kunnen wij
de blindering opheffen. Dan wordt bekend wanneer elk kind
de insuline neusspray heeft gehad. Het zal tijd kosten om de
resultaten te berekenen en conclusies te trekken. Het onderzoeksteam hoopt dat de neusspray een positief effect heeft
op de ontwikkeling en/of het gedrag van de kinderen.

Contact met de deelnemers
Renée Zwanenburg zal de komende maanden contact opnemen met ouders van de deelnemers om na te gaan hoe het
onderzoek verlopen is en hoe ouders het ervaren hebben. Ook
zal zij kijken hoeveel neussprayflesjes zijn gebruikt. Dit is erg
belangrijk voor een betrouwbare uitspraak over de werking
van de insuline neusspray.

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd
contact opnemen met Renée Zwanenburg:
r.j.zwanenburg@umcg.nl, afdeling Klinische Genetica UMC Groningen.

Bijeenkomst
De Phelan-McDermid syndroom onderzoeksgroep zal in
samenspraak met de oudercontactgroep een bijeenkomst
proberen te plannen in het najaar van 2015. Het doel van
deze bijeenkomst is om de resultaten van de insulinestudie te
bespreken. Ook wordt er tijd ingepland voor andere vragen.
Ouders die niet hebben meegedaan met de insulinestudie zijn
ook van harte welkom.

Drs. Renée Zwanenburg

Veel ouders van volwassenen en kinderen
met het Phelan-McDermid syndroom
hebben contact via Facebook. Regelmatig
worden door ouders zelf familiebijeenkomsten georganiseerd. Zie voor meer
informatie: Facebook pagina: 22q13 Delete
Via de volgende websites van patiëntenorganisaties is meer informatie te vinden:

Meer over het onderzoek naar het effect van insuline neusspray op ontwikkeling en gedrag bij kinderen met het PhelanMcDermid syndroom is te vinden www.VGnetwerken.nl onder
het netwerk Phelan McDermid.

Unique (Engeland):
www.rarechromo.org
Phelan-McDermid syndroom Foundation
(USA): www.22q13.org

21

Medische zorg voor

kinderen in het onderwijs
Soms hebben kinderen (medische) zorg nodig tijdens
de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke
verzorging of verpleging. Een deel hiervan kan door
de school geboden worden. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht.
Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben een passende
onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn, of op een andere school
in het regulier of speciaal onderwijs. Als uw kind ook
(medische) zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.
Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig
tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze
zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt
(medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van
de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en
een gewijzigde Zorgverzekeringswet.

Medische zorg
voor kinderen
in het onderwijs

Wat betekenen al deze
veranderingen voor het
aanvragen van extra
(medische) zorg voor
uw kind? En bij wie kunt
u hiervoor terecht?

Op de website
www.vgnetwerken.nl
vindt u de brochure
Medische Zorg voor
kinderen in het
Onderwijs.
De brochure behandelt met duidelijke voorbeelden
de volgende onderwerpen:
• Jeugdwet en onderwijs
• Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs
• Wet langdurige zorg en onderwijs
• Zorgverzekeringswet en onderwijs
• Jeugdwet en onderwijs

• Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs
• Zorgverzekeringswet en onderwijs
• Wet langdurige zorg en onderwijs

1

Meer informatie

|
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16p11.2 micro deletie syndroom
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Kinderen met 16p11.2
Kinderen met 16p11.2 micro deletie syndroom missen een stukje erfelijk materiaal
op het 16e chromosoom. Wat hebben deze kinderen met elkaar overeen en wat is
de grootste uitdaging voor de ouders van deze kinderen. Zeven kinderen met het
16p11.2 micro deletie syndroom in beeld.

Tirza Rouwenhorst
Geboortedatum: 8 april 2009
Plek in het gezin: Tirza heeft nog 3 grote broers.
Variërend van 35, 32 en 15 jaar. De jongste dus.
Woonplaats: Sleen
Wanneer is de diagnose gesteld: De diagnose is
gesteld eind 2011, na 2,5 jaar heen en weer geslingerd
te zijn van kinderarts naar kinderarts, zonder serieus
genomen te worden .
Grootste uitdaging voor ons als ouders: Blijven
knokken voor Tirza. Zodat ze later serieus genomen
zal worden, met haar speciale gaven. En hopen dat
op een dag 16p11.2 bekent is bij specialisten en hulpverleners. Dit zal het hopelijk makkelijker maken voor
de ouders.
Dit doet zij het liefst: Leren , imiteren en eten! Ze
tekent graag, is erg creatief en houdt van zwemmen.
Ze imiteert vanaf dat ze dat kan ,gedragingen van
kinderen en volwassen mensen. Heel bijzonder om
te zien hoe goed ze daar in is. Ze kan dagelijks steeds
weer hetzelfde doen, en wel 100 keer dezelfde film
zien, of liedje horen.
Kenmerkend: Tirza is een vrolijke en slimme meid,
met een oneindige dosis Humor. Ze lacht veel en
vaak, maar kan ook even zoveel mopperen, boos zijn
en haar zin willen doorzetten. Erg dwingend thuis,
buiten de deur het makkelijkste kind dat bestaat voor
de buitenwereld . Ze wil alles goed doen, en loopt
constant op haar tenen. Mensen vinden haar Engelachtig en ze heeft iets ontwapenends waar iedereen
wel van MOET houden.

Nina de Blaauw

Geboortedatum: 16 februari 2005
Plek in het gezin: Jongste dochter (van 2 kinderen)
Woonplaats: Leeuwarden
Wanneer is de diagnose gesteld: april 2010
Grootste uitdaging voor ons als ouders: Continu hongergevoel en
afwijkende energiehuishouding (snel vermoeid)
Dit doet zij het liefst: Paardrijden
Kenmerkend: Vrolijke meid die zingend door het leven gaat.

Emme van Ginneken

Woonplaats: Essen (België)
Wanneer is de diagnose gesteld: rond haar derde verjaardag, oorspronkelijk had ze de diagnose “ernstige verbale
ontwikkelingsdyspraxie” maar bij verder onderzoek bleek
het 16p11.2 te zijn.
Grootste uitdaging voor ons als ouders: Emme te laten
meedraaien in onze maatschappij, aanvaard worden voor
de persoon wie en hoe ze is
Dit doet ze het liefst: spelen met water, klei, playmobil,
in de zandbak spelen, mee helpen met koken, spelletjes
spelen, fietsen, uitstapjes maken, ... . Ze doet graag wat
ieder kind van haar leeftijd graag doet.
Kenmerkend: vrolijk, goedlachs, lief, enthousiast, maar
ook prikkelbaar, spraak/taal/gedragsproblemen en een
houterige grove motoriek

Sterre Bloem van Uhm

Geboortedatum: 28 september 2006
Plek in het gezin: Vader Bas, moeder Anja, broer Jorrit (16), zus
Maike (13) en tot slot Sterre (8)
Woonplaats: de Cocksdorp, Texel
De diagnose: is na drie keer dna onderzoek in zeven jaar gesteld in
april 2014, daarnaast heeft Sterre ook een spraaktaal stoornis, adhd
en cvid dat is een stoornis in het immuunsysteem. Ze is ook vervroegd in de puberteit geraakt. Grootste uitdaging voor ons als ouders: om Sterre zo gezond en vrolijk en sociaal en uniek te houden als
ze nu is en groot te brengen zodat zij de wereld zoveel kan bieden en
verrijken op haar eigen manier. Wij willen haar graag het vertrouwen
meegeven dat ze goed is zoals ze is, ook al past dat in geen enkel
schoolsysteem of al hangen er 1000 labels aan.
Dit doet Sterre het liefst: paardrijden met stip op 1 en dansen en
zingen op muziek.
Kenmerkend Sterre: het leven is voor ons nooit meer saai met Sterre
erbij, zij kent IEDEREEN en iedereen kent Sterre. Ze is enorm geliefd
en is zeer sensitief met name naar dieren en mensen die zorg nodig
hebben. Ze moet om de vier weken naar het ziekenhuis voor een
infuus met immunoglobulinen en is evengoed nog wat meer ziek dan
normaal maar ze zal nooit klagen en heeft een levenslust en drive en
opmerkzaamheid om u tegen te zeggen. Wij zijn zo blij met Sterre!!

Jos Heijboer
Thijmen Haarhuis

Geboortedatum: 31 mei 2006
Plek in het gezin: jongste van 2 kinderen, heeft nog een zus (Anne)
die 2 jaar ouder is
Woonplaats: Almelo
Wanneer is de diagnose gesteld: mei 2012 door de kinderarts
Grootste uitdaging voor ons als ouders: om te zien welke emoties
er bij hem leven en daarop goed aan te sluiten.
Dit doet hij het liefst: buiten spelen met zijn beste vriend Daimen
Kenmerkend: geen overgewicht en geen slaapproblemen zoals veel
andere kinderen, heel goed met kleine kinderen en houdt van knuffelen, lief en ontwapenend en soms lekker eigenwijs.

Geboortedatum: 26 november 2002
Plek in het gezin: middelste van 3. 1 grote zus en 1 klein
zusje
Woonplaats: zwolle
Wanneer is de diagnose gesteld: 2013
Grootste uitdaging voor ons als ouders: omgaan met de
boze buien, het gezellig houden in het gezin en het zelf
volhouden.
Dit doet hij/zij het liefst: alles met beeldscherm en
grooooooooooot fan van Donald Duck, alle nieuwtjes en
feitjes bijhouden.
Kenmerkend: veel humor, veel woordgrapjes die je verbaasd doen staan. Niet te doorgronden!! Een grote schat.

Kayleigh Vranken

Geboortedatum: 17 augustus 2001
Plek in het gezin: derde kind
Woonplaats: Assen
Wanneer is de diagnose gesteld: voorjaar 2010
Grootste uitdaging voor ons als ouders: Kayleigh leren omgaan
met haar frustraties en het vinden van begrip bij buitenstaanders Dit
doet hij/zij het liefst: muziek luisteren
Kenmerkend: ‘vasthangen’ in emoties/gedachten/handelingen (en
ook bijvoorbeeld steeds eenzelfde grapje maken omdat ze hierop in
het verleden een keer een leuke reactie heeft gekregen)
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www.parents2parents.nl

Voor en door ouders van een zorgintensief kind

Nieuwe website van Steffie.nl online

Als je kind extra zorg nodig heeft door een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking
of een chronische ziekte, dan vraagt dat veel van je.
Terugvallen op een ouder met dezelfde ervaringen
kan dan een verademing zijn. Ben je op zoek naar
zo’n ouder? Of ben je een ouder die zijn ervaringen
wil delen? Meld je dan aan via het landelijk netwerk
van Parent2Parent.

Steffie.nl is totaal vernieuwd en staat sinds deze week online. De
website is frisser, overzichtelijker en uitgebreid met meer informatie. Bovendien is de website nu ook geschikt voor gebruik op tablet
en telefoon.
Veel informatie
Wat hetzelfde is gebleven, is het doel en de werkwijze van de
website: alledaagse onderwerpen op een eenvoudige manier uitleggen. Het gaat om onderwerpen zoals: gezondheid, reizen met het
openbaar vervoer en bankzaken regelen.

Nieuwsbrief Z e l d Z a a m

signalementen

Mikado Helpdesk
De Mikado helpdesk is voor mensen uit verschillende
culturen die in Nederland wonen en vragen hebben
over de zorg. U vindt er veel filmpjes, toegankelijke
informatie, brochures en persoonlijke verhalen over
ziekte en gezondheid in meerdere talen.
www.mikadohelpdesk.nl

Goed geholpen...

Goed geholpen
bij signalering, diagno
se,
zorg en ondersteunin
g
februari 2015

Kwaliteitscriteria vanuit het
perspectief van ouders met
een kind
met een ontwikkelingsacht
erstand

Nieuwe voorstelling:

Circus CliniClowns!
Op 15 mei start Circus CliniClowns! Een gloednieuwe voorstelling met nieuwe clowns
en bijzondere circusartiesten. Circus CliniClowns gaat over de clowns Bougie, Coco,
Flip, Trui en Jet. Samen met drie clowns die komen logeren, runnen ze een klein circus
in het clownsdorp ‘Verbaast’. En daar gaat weleens wat mis… De kleurrijke clownsfamilie zet samen met échte circusartiesten een wervelende show neer waarin vooral
veel te lachen valt.

Voor wie is de voorstelling?

www.deblauwegids.nl

De Blauwe Gids biedt mensen met een beperking
een onbezorgde vakantie.

Kernpunten van goede zorg aan
jonge kinderen met een
ontwikkelingsachterstand én hun
ouders en broers en zussen:

Foto

• De regie van ouders respecteren en versterken.
• Goede communicatie met ouders en andere gezinsleden.
• Aandacht voor het kind als deel van het gezin.
• Beschikbaarheid van zorg en ondersteuning vanaf de
start van het diagnostisch traject: (para)medisch; ontwikkelingsstimulering; pedagogische en psychologische
ondersteuning.
• Coördinatie van de hulpverlening vanaf de diagnose.
• Bij voorkeur één hulpverlener die het gezin in het hele
traject bijstaat.
Vraag de folder op bij m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl of
download de pdf op de www.vgnetwerken.nl

Meer info over Ieder(in)
www. i e d e r i n . n l

De voorstelling is kosteloos te bezoeken voor chronisch zieke kinderen (leeftijdsindicatie: t/m 8 jaar) en verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen (biologische
leeftijd t/m 18 jaar). Het circus is minder geschikt voor kinderen die zeer weinig prikkels of zeer weinig contact aankunnen. Voor deze kinderen is er het Klein Zintuigen
Orkest dat langskomt bij instellingen.

Waar & wanneer
Circus CliniClowns is van mei t/m oktober te zien in de regio’s Amsterdam, Deventer,
Eindhoven, Drachten, Rotterdam en Utrecht. Er zijn voorstellingen op doordeweekse
dagen en in het weekend. Kijk op circus.cliniclowns.nl waar, wanneer en hoe laat de
voorstellingen plaatsvinden.

“Over grenzen kijken, maakt het verschil”
In het project “Over grenzen kijken, maakt het verschil” werken
we aan het bewerken en vertalen van informatie over heel zeldzame chromosoomafwijkingen.
Inmiddels is ook de Nederlandse vertaling verschenen van de
folder 18q deletie.

Er zijn nog plekken beschikbaar! Kijk op circus.
cliniclowns.nl en meld je aan.

18q deleties vanaf
18q21 en verder

rarechromo.org

Vraag de folder op bij
m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
of download de pdf op de
www.vgnetwerken.nl
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a c t ua l i t e i t

Boeken

Actualiteit
VG netwerken is voor de collectieve belangenbehartiging aangesloten bij Ieder(in). We geven in
de nieuwsbrief Zeldzaam onder de noemer “actualiteit” aandacht aan wat er op het gebied van
de politiek gaande is. En natuurlijk ook aan de standpunten die Ieder(in) namens ons naar buiten
brengt. www.iederin.nl

Samen sterk: ouders & school

Krijgt uw kind onterecht
g e e n to e g a n g tot d e W l z ?
Ieder(in) krijgt regelmatig signalen dat kinderen geen Wlz-indicatie
krijgen, terwijl ze wel voldoen aan de toegangscriteria voor de Wet
langdurige zorg. Ook lijken er verschillen per indicatiesteller te zijn,
bijvoorbeeld in de beoordeling van gebruikelijke zorg. Heeft uw kind
hiermee te maken? Laat het ons weten.

‘Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en
rekenen’ schrijft Noëlle Pameijer in het boek Samen sterk. De auteur behandelt ouderbetrokkenheid vanuit het kader van handelingsgericht werken (HGW).
Samen sterk is geschreven voor ouders, maar omdat het over de samenwerking tussen
school en ouders gaat is het ook heel geschikt voor intern begeleiders, leerkrachten en de
schooldirectie.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wil naar deze kwestie
kijken. Maar daarvoor zijn concrete beschrijvingen nodig van wat
er misgaat. Daarom roepen wij ouders op om problemen met de
indicatie van hun kind aan ons te melden. Bijvoorbeeld als uw
kind volgens u onterecht door het CIZ is (terug) verwezen naar de
gemeente. Er moet dus wel sprake zijn geweest van een echte aanvraag (niet telefonisch informeren bij het CIZ). De situatie zal
dan opnieuw door het CIZ worden beoordeeld. Ook als de bezwaartermijn inmiddels is verlopen.
U kunt uw ervaringen melden bij d.kloosterman@iederin.nl of (06) 46291032.

D e s c h o o l i s v e r p l i c h t o m o n d e r w i js
t e g e v e n ó f t e r e g e l e n e n b e ta l e n
Een school die een kind geen passend onderwijs kan bieden, moet voor het kind
tijdelijk thuisonderwijs organiseren en betalen. Dat zei staatssecretaris Sander
Dekker van Onderwijs in een uitzending van Zembla op 22 april jl.
Ieder(in) is blij met de uitspraak van de
staatssecretaris. Het versterkt de positie
van leerlingen en hun ouders. Thuisonderwijs is volgens de staatssecretaris
mogelijk met een docent die aan huis
komt, via onderwijs op afstand of door
begeleiding van de ouders. ’Als we de
scholen verplichten om kinderen een
passende plek te geven, dan vind ik het

niet gek dat die scholen dat organiseren
en dus ook betalen’, aldus Dekker.

Nog veel leerplichtige kinderen
krijgen geen onderwijs
Uit cijfers van het ministerie van
Onderwijs blijkt dat momenteel bijna
8.000 leerplichtige kinderen niet naar
school gaan. Daarnaast zijn ongeveer

Meer nieuws
over passend
onderwijs vindt u op

Stilzitten als een kikker
Kinderen hebben het vaak te druk, net als volwassenen. Ze zijn moe, kunnen niet slapen, zijn
snel afgeleid en onrustig. En evenals hun ouders moeten ze veel. De ‘aan-knop’ doet het wel,
maar waar zit de pauzeknop?
Dit boek met cd staat boordevol mindfulnessoefeningen en verhaaltjes, waarmee basisschoolkinderen en hun ouders een rustpunt kunnen vinden, piekergedachten kunnen beheersen en leren omgaan met lastige gevoelens.

www.vgnetwerken.nl

4.500 kinderen vrijgesteld van leerplicht
omdat ze een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben. Dekker wees in
Zembla op de speciale regelingen voor
chronisch zieke kinderen. ’Voor hoogbegaafde of autistische kinderen kunnen
die ook gelden.’

Bekijk de aflevering van Zembla ‘thuiszitters’ terug op www.npo.nl/uitzending-gemist

Meer info over Ieder(in)
www. i e d e r i n . n l

Noëlle Pameijer, Samen sterk, Uitgeverij Acco, € 19,95.

Eline Snel, Stilzitten als een kikker, Uitgeverij Ten Have, € 17,99

Een kind een wonder, zo gewoon,
maar soms ook zo bijzonder.
Het verhaal van een moeder over de lange zoektocht naar het anders zijn van haar zoon.
Angeline Wagenaar, www.angelinewagenaar.nl
€ 19,90 incl. verzendkosten
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Nieuwsbrief Z e l d Z a a m

Je ogen zijn mooi
Bijzonder zoals jij op jouw manier
Dilano Levi Visser
15 september 2014

reclamebureau christiaanhoogeveen
huisstijlen
website

grafisch ontwerp

m ag a z i n e s

reclame

advertenties
drukwerk

meer dan alleen vormgeven...
e n m e e r ...

w w w. c h r i s t i a a n h o o g e v e e n . n l

Geboren met: Chromosoom 6q27 duplicatie en deletie 1q21.1 en coloboom
aan zijn ogen (zwarte gedeelte heeft vorm van een sleutel gat) is verder hyper
mobiel en qua ontwikkeling kan er achterstand zijn.

