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Voorwoord

Het	fragiele	X	syndroom:	wat	is	dat	en	wat	betekent	het	voor	de	toekomst	van	mijn	kind?	Deze	

vraag	stelt	iedere	ouder	zich	na	de	diagnose.	Er	is	schrik	en	verdriet	en	nog	veel	onduidelijkheid.	

Ook	familie,	vrienden	en	leerkrachten	hebben	vragen.	

In	deze	brochure	beantwoorden	we	een	aantal	van	die	vragen,	al	zal	dat	lang	niet	altijd	helemaal	

lukken.	We	hopen	dat	de	brochure	u	wel	kan	helpen	om	te	begrijpen	wat	het	fragiele	X	syndroom	

betekent	voor	uw	kind	en	dat	het	voldoende	aanknopingspunten	geeft	om	verder	te	zoeken.	

De	Fragiele	X	Vereniging	Nederland	is	de	vereniging	van	ouders	en	families	die	te	maken	hebben	

met	fragiele	X	syndroom	en	met	de	aan	fragiele	X	verwante	aandoeningen	FXTAS	en	FXPOI.

Het doel van de vereniging is:
•	 	de	bekendheid	met	fragiele	X	en	verwante	aandoeningen	vergroten	en	opkomen	voor	de	be-

langen	van	kinderen	en	volwassenen	met	fragiele	X

•	 vroege	diagnostiek	stimuleren

•	 ouders	en	verzorgers	voorzien	van	goede	informatie

•	 onderlinge	contacten	stimuleren

•	 wetenschappelijk	onderzoek	bevorderen

•	 specifieke	aanpak	van	fragiele	X	in	onderwijs	en	ondersteuning	bevorderen.

Dit	 doen	 we	 door	 informatie	 te	 verzamelen	 en	 door	 te	 geven	 via	 de	 website	 en	 de	 nieuws-

brief.	 We	 werken	 samen	 met	 onderzoekers	 en	 hulpverleners.	 We	 organiseren	 elk	 jaar	 een		

familiedag.	 Daarnaast	 organiseren	 we	 een	 contactdag	 waar	 we	 de	 leden	 informeren	 over	 de		

laatste	ontwikkelingen	in	het	wetenschappelijk	onderzoek	naar	fragiele	X.	
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“Onze dochter is een bijzonder meisje. 
‘Bijzonder’ is altijd moeilijk uit te leggen 

aan mensen die haar niet kennen. Ze ziet, 
hoort, voelt, ruikt en proeft een beetje 

anders dan de meesten van ons. Ze beleeft 
ervaringen op haar eigen manier.  

Ze brengt op een bijzondere manier het 
beste in mensen naar boven. Ze is gevoelig, 

lief, grappig, soms een beetje ondeugend 
en op haar manier wel slim.” 

Evanne
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Wat is het fragiele X syndroom?
Het	fragiele	X	syndroom	is	een	erfelijke	aandoening	die	meestal	een	verstandelijke	beperking	tot	

gevolg	heeft.	De	naam	fragiele	X	verwijst	naar	een	breekbare	(fragiele)	plaats	op	het	X-chromo-

soom.	Een	oudere	naam	is	‘Martin-Bell’	syndroom,	naar	de	artsen	Martin	en	Bell	die	het	syndroom	

in	1943	voor	het	eerst	beschreven.	In	1991	is	het	gen	gevonden	voor	fragiele	X:	het	FMR1-gen	

(Fragile	X	Mental	Retardation).	Het	ontbreken	van	dit	gen	zorgt	ervoor	dat	in	de	lichaamscellen	

geen	FMR1-eiwit	voorkomt.	Naar	de	functie	van	dit	eiwit	en	de	gevolgen	voor	het	ontbreken	ervan	

wordt	momenteel	veel	onderzoek	gedaan.

Alle	 jongens	 met	 fragiele	 X	 syndroom	 hebben	 verstandelijke	 beperkingen.	 Bij	 meisjes	 met		

fragiele	 X	 syndroom	 lopen	 de	 gevolgen	 uiteen	 van	 leermoeilijkheden	 tot	 verstandelijke		

beperkingen.	Er	zijn	ook	diverse	lichamelijke	en	gedragskenmerken.		

Signalen
De	kenmerken	zijn	bij	jongens	opvallender	dan	bij	meisjes	met	fragiele	X.	Dat	leidt	ertoe	dat	fra-

giele	X	bij	meisjes	vrijwel	altijd	later	wordt	ontdekt	en	soms	zelfs	helemaal	niet.	Een	combinatie	

van	de	volgende	signalen	wijst	in	de	richting	van	fragiele	X	syndroom:

•	 De	eerste	weken	en	maanden	na	de	geboorte	is	de	ontwikkeling	normaal.

•	 Achteraf	kun	je	zeggen	dat	de	baby	bij	de	geboorte	wat	aan	de	grote	kant	is.

•	 De	baby	is	later	dan	gemiddeld	met	zitten,	staan	en	lopen.

•	 Het	kind	gaat	laat	praten.	Vaak	pas	rond	het	derde	jaar.

•	 	De	manier	van	spreken	is	kenmerkend;	veel	herhalen	van	woorden	(echolalie),	over	woorden	

struikelen	en	van	de	hak	op	de	tak	springen.

•	 	In	de	peuter-	en	kleuterjaren	kan	het	kind	zich	slecht	concentreren,	het	speelt	weinig	of	heel	

eentonig	en	het	wordt	door	‘alles’	afgeleid.

•	 	Soms	doet	het	gedrag	denken	aan	dat	 van	kinderen	met	autisme.	Opvallend	 is	het	 ‘fladde-

ren’	met	de	handen	bij	opwinding,	het	ontwijken	van	direct	(oog)contact,	een	fascinatie	met		

bepaalde	voorwerpen	of	draaiende	dingen	en	moeite	hebben	met	veranderingen.

•	 	Sommige	kinderen	hebben	al	 jong	een	 lang	gezicht	met	een	hoog	voorhoofd,	diepliggende		

ogen	 en	 een	 grote	 kin.	 Veel	 kinderen	 hebben	 relatief	 grote	 en	 afstaande	 oren.	 De	 huid	 is		

glad	en	zacht.

•	 Veel	kinderen	hebben	regelmatig	last	van	oorontstekingen.

•	 	Soms	 blijkt	 dat	 (verre)	 familieleden	 een	 verstandelijke	 beperking	 hebben	 zonder	 duidelijke		

diagnose.
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1	 Het	fragiele	X	syndroom

De	meeste	ouders	van	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	vertellen	ongeveer	hetzelfde	verhaal	

over	de	periode	voor	de	diagnose.	Hun	baby	is	gezond,	maar	is	wat	laat	met	alles:	omdraaien,	

kruipen,	zitten	en	staan.	‘Maar	ach…niet	alle	kinderen	zijn	even	snel’.	Ook	zijn	er	soms	problemen	

met	eten	en	oorontstekingen.

In	de	loop	van	het	eerste	of	tweede	jaar	wordt	duidelijk	dat	er	meer	is.	De	spraaktaalontwikkeling	

blijft	achter	bij	leeftijdgenootjes.	Het	spel	is	eentonig.	Het	lijkt	soms	alsof	het	kind	in	een	eigen	

wereldje	 leeft.	Het	 kind	 is	gevoelig	voor	 vaste	 rituelen.	 Sommige	kinderen	fladderen	met	hun	

handen	als	ze	opgewonden	zijn.

Ziet	de	kinderarts	of	een	andere	hulpverlener	voldoende	aanleiding	voor	nader	onderzoek?	Dan	

komt	 alles	 in	 een	 stroomversnelling.	 Na	 een	 genetisch	 onderzoek	 is	 dan	 ineens	 de	 diagnose		

definitief:	“Uw	kind	heeft	het	fragiele	X	syndroom”.

Tobias



Een	deel	van	de	kinderen	krijgt	epilepsie.	Dit	treedt	

soms	al	op	in	het	eerste	of	tweede	jaar,	soms	in	de	

basisschoolleeftijd	of	nog	later.	Doorgaans	is	de	epi-

lepsie	met	medicatie	goed	te	behandelen.	Sommige	

jongens	 hebben	 al	 bij	 de	 geboorte	 grote	 zaadbal-

len	 (macro-orchidie),	 maar	 bij	 de	 meeste	 jongens	

ontwikkelt	 zich	dit	pas	 in	de	puberteit.	Ook	andere	

uiterlijke	 kenmerken	 worden	 op	 volwassen	 leeftijd	

duidelijker.	Bij	meisjes	zijn	er	doorgaans	geen	opval-

lende	uiterlijke	kenmerken.	De	gezondheid	van	zo-

wel	jongens	als	meisjes	is	doorgaans	goed.	
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Hoe stelt men het vast?
Wanneer	 er	 op	grond	van	de	ontwikkeling	of	 het	 gedrag	 van	het	 kind	een	vermoeden	 is	 van	

fragiele	X	 syndroom,	dan	 is	 een	DNA-onderzoek	de	 zekerste	weg	naar	een	diagnose.	Voor	dit	

onderzoek	wordt	door	de	huisarts	of	kinderarts	bij	het	kind	bloed	afgenomen.	Het	DNA-onderzoek	

wordt	gedaan	bij	de	afdeling	klinische	genetica	van	een	Universitair	Medisch	Centrum.	Het	onder-

zoek	wijst	uit	of	het	kind	al	dan	niet	het	fragiele	X	syndroom	heeft.	Men	kan	daarmee	echter	niet	

vaststellen	hoe	ernstig	de	beperkingen	van	het	kind	zullen	zijn.	De	tijd	tussen	bloed	prikken	en	de	

uitslag	is	meestal	enkele	maanden.	Het	onderzoek	wordt	vergoed	door	de	verzekering.	

Een	vroege	onderkenning	 is	van	belang	voor	de	ontwikkeling	van	het	kind.	De	diagnose	komt	

uiteraard	als	een	geweldige	schok.	Maar	tegelijk	geeft	deze	ook	rust.	Ouders	kunnen	de	ongerust-

heid	en	onzekerheid	achter	zich	laten	en	zich	gaan	instellen	op	de	mogelijkheden.	Op	het	dagcen-

trum	of	de	school	kan	men	rekening	gaan	houden	met	de	sterke	en	zwakke	kanten	in	het	gedrag	

en	de	intelligentie,	zodat	ook	daar	het	kind	beter	tot	zijn	recht	kan	komen.

Een	tijdige	onderkenning	is	ook	belangrijk	omdat	fragiele	X	syndroom	erfelijk	is.	Er	is	vaak	een	kans	

van	50	procent	dat	een	volgend	kind	fragiele	X	syndroom	heeft.	Een	tijdige	diagnose	geeft	ouders	

de	mogelijkheid	zich	te	beraden	over	de	consequenties	hiervan	voor	de	verdere	gezinsvorming.	

Ook	voor	de	verdere	familie	kan	–	vanwege	de	erfelijkheid	van	het	syndroom	–	de	diagnose	van	

groot	belang	zijn.

Hoe vaak komt het voor?
Men	schat	dat	1	op	de	4.000	jongens	het	fragiele	X	syndroom	heeft.	Dat	betekent	dat	er	in	Neder-

land	per	jaar	ruim	20	jongetjes	met	fragiele	X	geboren	worden.	Per	jaar	worden	er	15	meisjes	met	

fragiele	X	geboren	(1	op	de	6.000	meisjes).	Niet	al	deze	meisjes	echter	hebben	de	kenmerken	van	

het	syndroom.	In	hoofdstuk	4	wordt	uitgelegd	hoe	dit	komt.	

Lichamelijke kenmerken
Na	 de	 geboorte	 kan	 de	 schedel	 sneller	

groeien	 dan	 gemiddeld.	 Het	 kind	 heeft	

een	 hoog	 voorhoofd,	 waardoor	 het	 ge-

zicht	 lang	 en	 smal	 lijkt.	 Soms	 gaat	 het	

kind	 scheelzien.	 Veel	 kinderen	 hebben	

regelmatig	oorontstekingen	en	 soms	ook	

hardnekkige	 luchtweginfecties.	 Goede	

medische	 controle	 is	 nodig	 en	 medisch	

ingrijpen	(trommelvliesbuisjes)	kan	nood-

zakelijk	zijn.	

Tyrone

“Wij hebben drie weken geleden de 
diagnose gekregen: fragiele X syn-
droom. Onze dochter is nu drieënhalf 
jaar oud. We hebben twee jaar in de 
medische molen gezeten. We begre-
pen dat we eigenlijk snel achter deze  
diagnose zijn gekomen. We hebben 
nog allerlei vragen, voornamelijk over 
de toekomst van onze dochter. We zijn 
veel aan het lezen en zoeken en we  
proberen in contact te komen met  
andere ouders.”

“Onze zoon is 4,5 jaar en heeft een ontwikkelingsniveau van ongeveer 2 jaar. Veel bezoe-
ken aan kinderartsen, logopedie en fysiotherapie en menige oorontsteking later, stuitten 
we per toeval op de site van de Fragiele X Vereniging Nederland. Een tante heeft op jonge 
leeftijd last van klachten als gevolg van een erg vroege overgang en ze vindt via google 
de site over fragiele X. Wat is dat? Nog nooit van gehoord? Tijdens het lezen krijgt ze  
kippenvel, want dit gaat niet alleen over haar en haar overgang maar ook over haar 
neefje! Alles valt op zijn plaats. We maken onmiddellijk een afspraak bij de klinische  
genetica. Nog vier maanden wachten… nee, het kan niet, dat is het niet… het zal toch 
niet…het moet het wel zijn… En dan de uitslag. Hij heeft het fragiele X syndroom.”

“We hebben het gevoel dat we met de diagnose een 
soort handleiding hebben meegekregen. We weten 
nu waarom de jongens zo anders kunnen reageren 
en hoe we het kunnen aanpakken om alles zo rus-
tig mogelijk te laten verlopen. Al blijven er situaties 
waarbij we alle twee even niet weten wat we moeten 
doen. Dit zal altijd wel zo blijven. Voor de diagnose 
was ik erg onzeker. Ik had heel sterk het gevoel dat 
ik te weinig deed, of dat ik iets over het hoofd zag 
wat heel belangrijk was voor de ontwikkeling, Dat 
het daardoor kwam dat onze zoon later leerde pra-
ten en zich trager ontwikkelde. We begonnen al met 
voorlezen toen hij zes weken oud was en we zongen 
heel veel liedjes. Toch hield ik het gevoel tekort te 
schieten. Dat gevoel is nu helemaal weg. We weten 
nu dat we juist veel hebben gedaan om de ontwik-
keling te stimuleren en dat is een heel fijn gevoel.”
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2	 Ontwikkeling	van	jongens	en	meisjes

Het	is	niet	te	voorspellen	hoe	de	ontwikkeling	van	een	kind	met	fragiele	X	zal	gaan.	Er	zijn	grote	

verschillen	tussen	deze	kinderen	in	ontwikkeling	en	gedrag,	en	natuurlijk	heeft	een	kind	ook	trek-

ken	van	ouders	en	grootouders.	Maar	kinderen	met	 fragiele	X	hebben	ook	vaak	kenmerkende	

overeenkomsten.	 Hieronder	 proberen	 we,	 gebaseerd	 op	 die	 overeenkomsten,	 een	 algemeen	

beeld	te	geven	van	de	ontwikkeling	van	kinderen	met	fragiele	X.	Dat	beeld	zal	natuurlijk	niet	altijd	

helemaal	‘kloppen’,	elk	kind	is	natuurlijk	uniek.	Toch	herkennen	veel	ouders	zich	vaak	verrassend	

goed	in	het	ontwikkelingsverhaal.		Omdat	de	ontwikkeling	bij	jongens	en	meisjes	anders	verloopt,	

worden	jongens	en	meisjes	apart	beschreven.

2.1 Ontwikkeling van jongens

Vroege ontwikkeling
Tot	de	leeftijd	van	ongeveer	een	jaar	ontwikkelt	het	kind	zich	meestal	redelijk	goed.	Hoewel	er	

ook	kinderen	zijn	die	al	vanaf	de	eerste	maanden	in	hun	ontwikkeling	achterblijven.	De	vroege	

mijlpalen	in	de	ontwikkeling	zoals	het	hoofd	rechtop	houden	en	het	eerste	lachje,	zijn	niet	merk-

baar	later	dan	gemiddeld.	Het	omrollen	en	gaan	zitten	duurt	vaak	wat	langer,	maar	bij	veel	van	de	

kinderen	lukt	dit	toch	nog	wel	binnen	de	daarvoor	normale	tijd.	Meestal	wordt	pas	rond	de	eerste	

verjaardag	de	vertraging	in	de	ontwikkeling	echt	merkbaar.

De	meeste	kinderen	gaan	later	staan	en	lopen	

dan	 hun	 leeftijdgenootjes	 (loslopen	 gemid-

deld	met	22	maanden)	en	ook	het	spel	komt	

later	op	gang.	Maar	vooral	het	 leren	praten	

gaat	langzaam:	het	kind	is	laat	met	woordjes	

nazeggen	en	met	zelf	woordjes	zeggen.	Het	

late	 lopen	en	vooral	het	 lang	uitblijven	van	

de	spraak	maakt	de	ouders	ongerust.	

Motorisch	zijn	er	meestal	geen	echte	afwijkingen,	al	beweegt	het	kind	zich	wat	stijf.	Dit	hangt	

samen	met	de	losse	gewrichten.	Het	kind	kan	bijvoorbeeld	de	hand	en	de	vingers	ver	naar	buiten	

strekken.	Dit	kan	zo	sterk	zijn	dat	gewrichten	makkelijk	uit	de	kom	schieten.	Veel	kinderen	heb-

ben	ook	last	van	platvoeten.	De	geringe	‘stevigheid’	in	de	gewrichten	maakt	dat	het	kind	sneller	

vermoeid	is	van	lichamelijke	activiteiten	en	dat	het	minder	experimenteert.	Tijdige	ondersteuning	

en	advies	van	een	kinderfysiotherapeut	of	ergotherapeut	kan	daarom	al	 in	de	eerste	 jaren	erg	

welkom	zijn.	

Er	zijn	niet	veel	gegevens	over	zindelijkheid	en	fragiele	X.	Ervaring	van	ouders	leert	dat	de	meeste	

kinderen	met	fragiele	X	wel	zindelijk	worden,	maar	dat	het	vaak	langer	duurt	dan	normaal.	Er	is	

een	samenhang	tussen	de	ernst	van	de	handicap	en	(de	snelheid	van)	het	zindelijk	worden.

Verstandelijke ontwikkeling
Rond	 het	 tweede	 jaar	 wordt	 duidelijk	 dat	 de	 verstandelijke	 ontwikkeling	 langzaam	 verloopt.		

De	meeste	jongens	gaan	naar	een	kinderdagcentrum	of	peuterspeelzaal	en	daarna	naar	de	basis-

school.	Soms	blijft	het	kind	te	veel	achter	of	is	het	gedrag	te	druk.	Dan	kan	het	zijn	dat	het	beter	

op	zijn	plaats	is	in	een	speciaal	kinderdagcentrum	of	in	het	speciaal	onderwijs.	De	groepen	zijn	

daar	kleiner,	er	is	meer	structuur	en	er	is	begeleiding	van	fysiotherapie,	logopedie	en	ergotherapie.	

Het	verschil	met	leeftijdgenootjes	wordt	in	de	loop	van	de	tijd	steeds	duidelijker.	Meestal	zijn	de	

jongens	zwak	in	schoolse	vaardigheden	als	lezen,	rekenen	en	klokkijken.	Dit	is	voor	hen	te	‘ab-

stract’.	Wanneer	het	leren	een	duidelijk	‘nut’	heeft	in	het	dagelijks	bestaan,	gaat	het	beter.	Zo	kan	

het	kind	vaak	wel	leren	om	met	getallen	om	te	gaan	in	het	dagelijks	leven	(bijvoorbeeld	precies	

weten	welke	buslijn	genomen	moet	worden).	Na	de	puberteit	blijft	vooral	het	leren	van	vaardig-

heden	op	het	gebied	van	zelfstandigheid	en	zelfredzaamheid	relatief	goed	gaan.	

Overzicht	 en	 structuur	 zijn	 belangrijk.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 het	 helpt	 om	 een	 taak	 in	 kleine		

stappen	op	 te	 delen.	Daarbij	moet	wel	 het	 eindresultaat	 zichtbaar	 blijven.	Het	 kind	 ziet	 liever		

het	totaalplaatje	dan	de	delen.	Dat	maakt	bijvoorbeeld	puzzelen	tot	een	favoriete	bezigheid.

De	 concentratie	 is	 zwak.	 In	 de	 klas	 maakt	 een	 afgeschermde	 werkplek	 veel	 verschil.	 Een		

planbord	met	overzicht	van	de	taken	helpt	ook	veel.	Leren	tellen	en	rekenen	lukt	niet	altijd.	Veel	

kinderen	genieten	erg	van	televisie	kijken	(liefst	met	veel	herhalingen)	en	ook	de	computer	 is	

favoriet.	Het	voordeel	van	spellen	op	de	computer	is	dat	deze	voorspelbaar	zijn	en	dat	ze	bestand	

zijn	tegen	eindeloos	herhalen.	

Veel	kinderen	hebben	een	goed	gevoel	voor	ritme	en	liedjes	en	kunnen	hier	erg	van	genieten.	

Ook	hier	is	het	weer	de	herhaling	die	aanspreekt.	Dit	is	goed	te	benutten	thuis	en	op	school.	Met	

een	lied	is	snel	een	ritueel	geboren	dat	houvast	kan	geven	bij	overgangen.	Natuurlijk	blijft	het	wel	

oppassen	dat	rituelen	niet	te	star	worden	en	het	kind	hierin	blijft	hangen.	

“Mijn zoon van zeven houdt erg van 
bloemen. We gaan samen naar de bloe-
menwinkel. Hij zoekt een mooie roos 
voor zichzelf uit. Hij zwaait er mee van 
links naar rechts. Ik probeer uit te leg-
gen dat hij hem hoger vast moet houden, 
anders breekt de bloem (hoger aan de 
steel). Hij houdt hem echt hoog boven 
zijn hoofd in de lucht vast… als dat maar 
goed gaat!”

“Het duurde lang voordat hij omrolde om iets te 
pakken. Toen hij uiteindelijk kon zitten was dat 
voor hem heerlijk! Maar als hij iets wilde pakken 
en daar niet bij kon, raakte hij gefrustreerd en 
werd hij erg boos. Dat zagen we met alles: eten, 
drinken, spelen, lezen: alles wat hij wilde, moest 
meteen.”
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Gedrag
Het	drukke	en	snel	afgeleide	gedrag	is	meestal	het	eerste	probleem.	Dit	is	vaak	de	aanleiding	om	

hulp	te	gaan	zoeken.	

Het	 kind	 is	 snel	 afgeleid.	 Het	 lijkt	 niet	 te	 luisteren.	 Het	 kan	 gefascineerd	 zijn	 door	 draaiende		

dingen,	 de	 wasmachine,	 wieltjes	 van	 een	 speelgoedauto	 of	 bijvoorbeeld	 door	 de	 stofzuiger.		

Het	kind	kan	moeilijk	omgaan	met	veranderingen.	Op	onverwachte	of	drukke	situaties	kan	het	

heel	driftig	of	emotioneel	reageren.	Dit	vraagt	veel	van	de	ouders.	Het	valt	niet	mee	om	in	het	

dagelijks	leven	structuur	en	regelmaat	te	bieden.	Dit	drukke	gedrag	zien	we	nog	niet	bij	baby’s.		

Het	 begint	 rond	 de	 peuter/kleuterleeftijd	 en	 het	

duurt	tot	in	de	puberteit.	Er	zijn	kinderen	die	minder	

druk	zijn,	maar	ongeordend	denken	is	bij	vrijwel	alle	

kinderen	merkbaar.	Na	de	puberteit	worden	de	kin-

deren	doorgaans	rustiger.	

Grote	verlegenheid	is	een	tweede	kenmerk	van	het	

gedrag.	 Kinderen	 met	 fragiele	 X	 syndroom	 kunnen	

moeite	 hebben	 met	 rechtstreeks	 oogcontact	 en	

aangeraakt	worden.	Dat	is	lastig	in	sociale	situaties.	

Jonge	kinderen	doen	bijvoorbeeld	de	ogen	dicht,	of	

bedekken	ze	met	hun	handen	wanneer	 ze	worden	

aangesproken.	Wordt	het	kind	gedwongen	tot	oog-

contact,	dan	kan	het	hierdoor	echt	 in	paniek	raken.	

Ook	dicht	op	andere	kinderen	in	een	rij	moeten	staan	kan	het	eng	vinden.	Zo	is	het	voor	het	kind	

bijvoorbeeld	plezieriger	naast	elkaar	zittend	voor	te	lezen	dan	tegenover	elkaar.

Wat	ook	opvalt	in	het	gedrag	is	dat	veel	kinderen	fladderen	met	de	handen.	Er	zijn	kinderen	die	op	

hun	hand	of	arm	bijten,	wanneer	ze	opgewonden	of	angstig	raken.	Ook	slaan	sommige	kinderen	

zich	op	het	hoofd.	

De	combinatie	van	druk	gedrag,	emotionele	uitbarstingen	en	‘fladderen’	doet	sterk	denken	aan	

het	gedrag	van	kinderen	met	autisme.	Daarom	wordt	in	eerste	instantie	vaak	aan	deze	diagnose	

gedacht.	

Ook	kunnen	de	kinderen	last	hebben	van	slaapproblemen.	Kinderen	slapen	soms	korter,	de	duur	

van	de	slaap	varieert	meer,	ze	 liggen	gedurende	de	nacht	meer	wakker	en	het	naar	bed	gaan	

levert	problemen	op.	Er	is	tot	nog	toe	weinig	onderzoek	gedaan	naar	slaapproblemen	bij	fragiele	

X	syndroom,	maar	het	is	wel	bekend	dat	slaapproblemen	veel	voorkomen	bij	kinderen	met	een	

autismespectrumstoornis.	

“Twee jongens met fragiele X. Ze zijn 
apart al erg druk, maar als ze samen  
zijn wordt het nog eens extra versterkt.  
Ze komen niet tot rust, blijven maar  
doorgaan. Zingen, rennen, springen en  
als ze moe worden ruzie maken en huilen 
om niks, maar rustig aan doen? Nee hoor.
Tijdens de zes weken zomervakantie 
gaat er regelmatig eentje logeren bij opa 
en oma. Ze zijn dan dus niet samen en  
alleen dan komen ze tot rustiger spel.  
Voor henzelf, maar vooral ook voor ons ou-
ders is dit heerlijk.”

Sam en Justin



nen.	Leren	tellen	gaat	nog	wel,	maar	getalbegrip	is	veel	lastiger.	Ook	het	ruimtelijk	inzicht	is	vaak	

slecht.	Leren	herkennen	van	letters	en	leren	lezen	geeft	minder	problemen.	Met	extra	ondersteu-

ning	is	de	basisschool	doorgaans	redelijk	goed	te	doorlopen.	

Bij	een	meisje	met	matige	verstandelijke	beperkingen	valt	het	verschil	met	leeftijdgenootjes	eer-

der	op.	Deze	meisjes	gaan	meestal	naar	het	speciaal	onderwijs.	

Gedrag
Het	gedrag	van	meisjes	met	fragiele	X	heeft	wel	dezelfde	kenmerken	als	het	gedrag	van	jongens.	

Alleen	springt	het	bij	meisjes	minder	in	het	oog;	het	is	milder.	

Veel	meisjes	hebben	een	zwakke	concentratie,	moeite	met	organisatie	en	ordening,	en	proble-

men	op	sociaal	gebied	zoals	verlegenheid,	vermijden	van	oogcontact	en	weinig	aansluiting	bij	

leeftijdgenoten.	Sommige	meisjes	kunnen	erg	angstig	reageren	in	sociale	situaties.	Meedoen	met	

leeftijdgenootjes	op	het	schoolplein	bijvoorbeeld	is	voor	hen	heel	bedreigend.	Op	de	kleuterleef-

tijd	is	er	vaak	wel	druk	en	impulsief	gedrag,	net	als	bij	jongens.	Rond	de	leeftijd	van	de	puberteit	

valt	eerder	op	dat	het	meisje	zich	wat	terugtrekt	uit	sociale	situaties	en	liever	alleen	bezig	is.	De	

problemen	met	aandacht	en	organisatie	blijven,	ook	op	volwassen	leeftijd.

Taal
In	de	spraak	en	taal	van	meisjes	met	fragiele	X	syndroom	zien	we	dezelfde	kenmerken	als	bij	jon-

gens,	maar	ook	hier	in	mildere	vorm.	Het	kind	praat	vaak	veel	en	goed,	maar	ordening	en	concen-

tratie	zijn	moeilijk.	In	een	gesprek	merk	je	dit	door	het	voortdurend	van	de	hak	op	de	tak	springen.	
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Taal
De	spraak	en	taal	van	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	heeft	een	aantal	specifieke	kenmerken.	

De	spraak	komt	laat	op	gang.	De	jongens	gaan	pas	rond	de	leeftijd	van	drie	jaar	de	eerste	woorden	

zeggen.	Wanneer	het	kind	eenmaal	gaat	praten	dan	is	de	woordenschat	al	snel	behoorlijk	groot	

(alsof	het	zich	al	die	tijd	heeft	ingehouden).	Het	kind	pakt	makkelijk	uitdrukkingen	op	uit	de	om-

geving	en	gebruikt	deze	weer	op	een	voor	hem	goed	moment	(ook	zonder	dat	het	de	betekenis	

kent).	Het	is	daarom	niet	altijd	makkelijk	in	te	schatten	wat	het	kind	nu	wel	of	niet	begrijpt.	Het	

kind	praat	snel,	het	herhaalt	veel	woorden	en	zinnen	en	het	praat	soms	wat	onsamenhangend.

Wanneer	een	kind	veel	praat,	gaat	de	omgeving	hierin	mee.	Bij	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	

werkt	dit	averechts.	Wordt	het	kind	te	sterk	verbaal	(via	taal)	benaderd,	dan	kan	dit	gedragspro-

blemen	tot	gevolg	hebben.	Het	kind	begrijpt	namelijk	vaak	niet	wat	de	boodschap	is	en	wordt	

onzeker	en	soms	zelfs	agressief.	

Zowel	op	school	als	thuis	kan	het	handig	zijn	om	gebruik	te	maken	van	visuele	hulpmiddelen	bij	

het	ordenen	van	de	dag.	Het	werkt	goed	om	in	een	kaartsysteem	(met	pictogrammen,	foto’s	of	

tekeningen)	regelmatig	terugkerende	activiteiten	in	beeld	te	brengen.	Deze	kaarten	zijn	te	gebrui-

ken	om	duidelijk	te	maken	wat	er	gebeuren	gaat	en	wat	er	wordt	verwacht.	Het	helpt	bij	het	leren	

opruimen	en	terugvinden	van	spullen	door	bijvoorbeeld	in	de	kast	met	kleuren	of	plaatjes	aan	te	

geven	waar	iets	hoort.

Ook	een	indirecte	benadering	werkt	positief.	Hierdoor	vangt	het	kind	toch	op	wat	van	hem	ver-

wacht	wordt	 en	 kan	 in	 zijn	 eigen	 tempo	 zijn	 activiteit	 of	 spel	 afsluiten	en	overgaan	naar	 een	

nieuwe	activiteit.

2.2 Ontwikkeling van meisjes

Vroege ontwikkeling
Er	 zijn	 de	 eerste	 levensjaren	 geen	 merkbare	 vertragingen	 in	 de	 motorische	 en	 verstandelijke	

ontwikkeling.	Meestal	is	er	tot	in	de	schoolleeftijd	nauwelijks	aanleiding	tot	ongerustheid.	Daarna	

gaat	opvallen	dat	het	kind	weinig	aansluiting	vindt	bij	 leeftijdgenootjes.	Het	meisje	lijkt	in	haar	

eigen	wereldje	te	leven	en	kan	ook	alleen	heel	tevreden	zijn.	Net	als	bij	de	jongens	zijn	er	ook	bij	

meisjes	problemen	met	de	concentratie.	Het	kind	is	snel	afgeleid.	Maar	omdat	het	gedrag	eerder	

rustig	is	dan	druk,	komt	dit	dromerig	over.	

Verstandelijke ontwikkeling
Ongeveer	eenderde	van	de	meisjes	met	fragiele	X	syndroom	heeft	een	normale	intelligentie.	Bij	

een	derde	is	er	een	lichte	verstandelijke	beperking	en	een	derde	van	de	meisjes	heeft	matige	tot	

ernstige	verstandelijke	beperkingen.	

Meisjes	met	een	normale	 intelligentie	kunnen	wel	moeite	hebben	met	 leren,	maar	niet	 in	die	

mate	dat	ze	op	school	erg	uit	de	toon	vallen.	De	leermoeilijkheden	uiten	zich	vooral	bij	het	reke-

“Mijn dochter heeft al haar hele 
leven vaste structuur en regel-
maat nodig. Drukte en nieuwe 
activiteiten vragen voorberei-
ding. Slapen is vaak erg las-
tig. Communicatie is moeilijk 
voor haar, ze begrijpt alleen 
korte zinnen. Ze heeft stem-
mingswisselingen en ze is een 
echte waterval met woorden. 
Verstandelijk loopt ze achter 
vergeleken met leeftijdsgeno-
ten, motorisch daarentegen 
loopt ze zelfs een stukje voor! 
Verder is ze vaak erg vrolijk en 
ze kan erg enthousiast reage-
ren (fladder, fladder). Ze is een 
echte knuffelkoningin. En ze is 
een super zorgzame en sociale 
dame met veel pit!”

Anouk & Sanne



Logopedie
Kinderen	met	fragiele	X	syndroom	gaan	laat	praten	en	wanneer	ze	eenmaal	praten	zijn	er	vaak	

specifieke	problemen	met	de	spraak.	De	 logopedist	kan	helpen	om	op	 jonge	 leeftijd,	wanneer	

het	kind	zich	nog	onvoldoende	kan	uiten	in	woorden,	de	communicatie	via	foto’s	of	plaatjes	te	

ondersteunen.	Daarna,	wanneer	de	taal	goed	op	gang	gekomen	is,	kan	het	kind	worden	geholpen	

om	duidelijk	 te	 leren	 spreken	en	voldoende	 rust	 te	nemen.	 Extra	aandacht	voor	ademgebruik,	

articulatie	en	rustig	spreken	is	vaak	nuttig.	

	

Enkele tips:
•		Stimuleer	het	contact	door	dagelijks	tijd	te	nemen	voor	stoeien,	kiekeboe,	zingen,	dansen,	naar	

muziek	luisteren,	enz.

•		Stimuleer	de	motoriek	via	bewegingsspelletjes,	door	het	kind	te	laten	schommelen	of	te	laten	

springen	op	een	trampoline.	

•		Roep	tijdig	ondersteuning	in	van	fysiotherapie,	logopedie,	ergotherapie.	

•	Profiteer	van	de	ervaringen	en	tips	van	andere	ouders.

Onderwijs
Bij	een	baby	met	fragiele	X	syndroom	is	er	nog	geen	

diagnose.	Ouders	 zullen	hun	kind	gewoon	aanmel-

den	bij	 een	 kinderdagverblijf	 of	 peuterspeelzaal.	 In	

de	loop	van	de	eerste	jaren	kan	blijken	dat	het	kind	

daar	minder	op	zijn	plaats	 is.	Dan	kan	een	dagcen-

trum	voor	kinderen	met	een	verstandelijke	handicap	

of	 dagopvang	 van	 een	 revalidatiecentrum	 in	 beeld	

komen.	

Vanaf	de	leeftijd	van	vijf	jaar	zijn	kinderen	leerplich-

tig.	Ook	een	kind	met	fragiele	X	syndroom	kan	vaak	

beginnen	 op	 de	 reguliere	 basisschool.	 Bij	 de	 over-

gang	naar	groep	drie	kiezen	ouders	nogal	eens	voor	

het	speciaal	onderwijs.

Welke	school	het	ook	wordt,	altijd	zal	er	extra	aan-

dacht	moeten	 zijn	 om	het	 kind	 zijn	 draai	 te	 laten	 vinden.	De	 volgende	 zaken	 zijn	 daarbij	 van	

belang:

•		Een	kind	met	 fragiele	X	 syndroom	 reageert	 snel	opgewonden,	angstig	en	onzeker.	De	onrust		

van	het	kind	is	een	belemmerende	factor	in	het	opnemen	van	informatie.	Kalmeringstechnieken	

en	de	mogelijkheid	om	het	kind	even	apart	van	de	groep	te	laten	werken	zijn	daarom	belangrijk.

•		Een	 overzicht	 van	 de	 dag	 via	 een	 visueel	 schema	 helpt	 het	 kind	 om	 te	 weten	 wat	 het	
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3	 Behandeling	en	begeleiding

De	basis	voor	de	opvoeding	van	een	kind	met	het	fragiele	X	syndroom	is	niet	zoveel	anders	dan	

die	voor	ieder	kind:	het	kind	helpen	zich	te	uiten	het	assisteren	bij	het	ordenen	van	hun	wereld	

en	het	kind	zelfvertrouwen	geven.	Daarbij	werkt	het	het	beste	uit	te	gaan	van	de	sterke	kanten	

van	het	kind.

Ondersteuning bij de opvoeding

Structuur
Het	gedrag	van	een	kind	met	fragiele	X	syndroom	vaak	druk	en	chaotisch.	Het	kind	is	snel	afgeleid	

en	zeer	beweeglijk.	Bovendien	hecht	het	kind	sterk	aan	regelmaat	en	rituelen.	Een	onverwachte	

verandering	in	het	dagelijks	patroon	kan	hen	erg	overstuur	en	vaak	ook	driftig	maken.	De	opvoe-

ding	is	daarom	niet	makkelijk.	Het	is	nodig	om	het	kind	veel	duidelijkheid	te	bieden,	zowel	thuis	als	

elders.	Het	kind	moet	goed	weten	waar	het	aan	toe	is	en	wat	er	van	hem	of	haar	wordt	verwacht.	

Zelf	kan	het	kind	moeilijk	structuur	aanbrengen.	Die	moet	van	buitenaf	komen,	anders	wordt	de	

wereld	een	chaos	en	dus	beangstigend.

“We hebben twee zonen met fragiele X. De jongens houden veel van muziek en zingen 
zelf ook veel. We gaan naar een minipopfestival in het dorp. We pakken de bakfiets en 
vertrekken. Echt luisteren naar de muziek lukt niet, maar we proberen zo veel mogelijk 
overal aan deel te nemen. Alle soorten muziek komen aan bod, van rock& roll tot hard-
rock tot dameskoor. De jongens amuseren zich en ze redden zich in de drukte (met chips 
en sinas). Op een gegeven moment komt een heavy metal band. De zangeres begint te 
zingen (op een mooie toon gillen). Toine raakt in paniek en rent weg. Van de schrik moet 
hij plassen, we rennen dus naar de WC. Eenmaal geplast wil hij er niet af en is erg aan 
het huilen. Tussen de tranen door snikt hij: die… vrouw..snik…kan niet…snik…zingen!! Ik 
schiet in de lach: ik moet hem wel een beetje gelijk geven! Het lukt niet meer om tot rust te 
komen. Dat was dus het einde van het festival. Zijn broer amuseert zich nog wel redelijk, 
maar is allang blij als we naar huis gaan. Dat is altijd het leukste van een uitje: naar huis 
gaan! Je hoort ze bijna denken: dat hebben we weer overleefd.”

Fysiotherapie/ergotherapie
Voor	het	stimuleren	van	motorische	vaardigheden	zoals	lopen,	evenwicht	en	coördinatie	kan	hulp	

van	een	fysiotherapeut	welkom	zijn.	Veel	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	hebben	ook	baat	bij	

ergotherapie	gericht	op	ontspanning	en	het	integreren	van	prikkels	vanuit	verschillende	zintuigen	

(sensorische	integratietherapie).	De	hulp	van	een	ergotherapeut	kan	vooral	fijn	zijn	bij	kinderen	die	

snel	overprikkeld	raken	of	die	moeite	hebben	met	aanraken.	Er	zijn	bijvoorbeeld	speciale	behan-

delingen	om	een	kind	te	leren	toestaan	dat	de	tanden	worden	gepoetst,	om	het	te	helpen	zich	te	

ontspannen,	rustiger	te	slapen	of	bij	het	ondersteunen	van	een	zindelijkheidstraining.	

“Sinds we weten hoe het komt dat hij zich 
trager ontwikkelt, kunnen we op zoek 
naar de juiste begeleiding. We kwamen 
uit bij een kinderdagverblijf. Hij gaat 
hier nu drie dagen naartoe. Hij heeft het 
er reuze naar zijn zin. Hij is een erg druk 
kind met een erg lage concentratieboog. 
Maar dankzij hard oefenen gaat het 
steeds beter met hem! Rust en regelmaat 
is voor elk kind belangrijk. In de zes 
maanden tijd dat hij nu op het kinder-
dagcentrum zit, heeft hij laten zien hoe 
waar dat is. Hij is erg veranderd. Hij is 
een stuk rustiger, heeft meer gevoel voor 
spel, speelt graag met andere kinderen, 
en zijn concentratie kan hij steeds langer 
vasthouden.”
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doet	 en	 wat	 er	 komt.	 Veel	 druk	 gedrag	 treedt	 op	 tijdens	 overgangssituaties	 in	 de	 klas.		

Die	zijn	onduidelijk	en	maken	angstig.	Ook	met	muziek/liedjes	is	de	overgang	van	het	een	naar	

het	ander	te	vergemakkelijken.	

•		Visueel	 aangeboden	 leerstof	 met	 gesproken	 ondersteuning	 komt	 beter	 ‘door’	 dan	 gesproken	

instructie.

•		De	intonatie	en	het	gezicht	van	de	leerkracht	worden	duidelijker	waargenomen	dan	zijn/haar	

woorden.	De	houding	van	de	leerkracht	is	daarom	essentieel.	

•		De	 manier	 van	 presenteren	 moet	 niet	 te	 direct	 zijn.	 Bijvoorbeeld	 niet	 tegenover	 het	 kind,		

maar	naast	of	achter	het	kind	staan.	Soms	werkt	het	ook	goed	om	instructie	niet	rechtstreeks	te	

geven,	maar	indirect	via	de	andere	leerlingen.

•		Incidenteel	 leren	 is	 belangrijk.	 Een	 kind	 met	 fragiele	 X	 syndroom	 steekt	 vaak	 meer	 op	 van		

terloops	meegenomen	informatie	dan	van	formele	leersituaties.

•		Het	 kind	 neemt	 makkelijker	 het	 geheel	 op	 dan	 de	 delen.	 Voor	 het	 leren	 lezen	 betekent	 dit	

dat	men	het	beste	een	methode	kan	gebruiken	die	met	het	aanleren	van	globaalwoorden	en		

woordbeelden	werkt.	

•		Wanneer	een	taak	wordt	opgedeeld	in	stukjes,	laat	dan	bij	alle	stappen	steeds	het	eindresultaat	

zien.	Dan	weet	het	kind	waar	het	naar	toe	werkt.

Er	wordt	steeds	meer	bekend	over	leerstrategieën	die	goed	werken	voor	kinderen	met	fragiele	X.	

Het	is	belangrijk	ook	de	school	daarover	te	informeren.

Medicijnen
Vooropgesteld:	er	is	nog	geen	medicijn	dat	iets	doet	aan	de	oorzaak	van	fragiele	X,	het	ontbreken	

van	het	FMR1-eiwit.	Het	fragiele	X	syndroom	is	niet	te	‘genezen’.	Wel	zijn	er	medicijnen	die	symp-

tomen	behandelen	die	bij	fragiele	X	voor	kunnen	komen.	

Over	behandeling	van	het	drukke	gedrag	van	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	met	medicijnen	

bestaat	veel	discussie,	ook	internationaal.	Er	zijn	medicijnen	die	een	dempende	invloed	kunnen	

hebben	op	het	drukke	gedrag	en	die	bij	sommige	kinderen	ook	de	concentratie	kunnen	bevorde-

ren.	Deze	worden	veel	gebruikt	door	kinderen	met	ADHD.	De	resultaten	van	het	gebruik	van	deze	

middelen	bij	kinderen	met	fragiele	X	syndroom	zijn	echter	tegenstrijdig.	Bij	een	deel	van	de	kinde-

ren	is	er	een	duidelijk	merkbaar	effect,	bij	anderen	niet.	Ook	kunnen	bijwerkingen	een	negatieve	

invloed	hebben	op	het	gedrag	(zoals	toename	van	angst	bij	het	gebruik	van	Ritalin).	

Kinderen	die	problemen	hebben	met	slapen	kunnen	baat	hebben	bij	gebruik	van	melatonine.	Maar	

ook	hier	geldt	dat	er	geen	algemene	regels	zijn.

Het	is	belangrijk	dat	de	keuze	en	het	gebruik	van	medicijnen	altijd	in	overleg	met	en	op	voorschrift	

van	een	arts	plaatsvindt.	De	arts	zal	eerst	kijken	naar	de	aard	en	de	ernst	van	de	symptomen	en	

zich	afvragen	in	hoeverre	het	kind	baat	kan	hebben	bij	medicijnen.	Een	algemeen	advies	kan	zijn	

om	eerst	enkele	weken	het	gedrag	in	kaart	te	brengen.	Is	dit	ernstig	storend	voor	de	ontwikkeling	

van	het	kind,	en	helpen	‘gewone’	maatregelen	als	rust	en	structuur	onvoldoende,	dan	kan	men	het	

gewenste	middel	enkele	weken	uitproberen.	Ook	dan	is	het	weer	belangrijk	om	een	dagboekje	

bij	te	houden.	Blijft	het	gewenste	effect	uit,	dan	kan	men,	in	overleg	met	de	arts,	meteen	weer	

stoppen.	

1918

Lisa
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Er	wordt	internationaal	veel	onderzoek	gedaan	naar	middelen	die	op	een	meer	fundamentele	ma-

nier	iets	kunnen	doen	aan	het	ontbreken	van	het	FMR1-eiwit	en	zo	van	invloed	kunnen	zijn	op	het	

leren,	de	ontwikkeling	en	het	gedrag.	Het	gaat	hier	om	middelen	die	maken	dat	de	verbindingen	in	

de	hersenen	–	die	van	belang	zijn	voor	het	leren	–	sterker	kunnen	worden.	Voor	de	laatste	ontwik-

kelingen	in	het	wetenschappelijk	onderzoek	verwijzen	we	naar	de	website	www.fragielex.nl

MEE
MEE	is	de	organisatie	die	ondersteuning	biedt	aan	ouders	van	kinderen	met	beperkingen	bij	het	

vinden	van	de	weg	in	de	hulpverlening.	De	ondersteuning	van	MEE	is	kosteloos.	Bij	MEE	werken	

consulenten	die	ouders	informatie	en	advies	kunnen	geven.	Ouders	kunnen	hier	terecht	met	vra-

gen	over	adressen	van	scholen	in	de	regio,	ondersteuning	bij	het	aanvragen	van	voorzieningen,	

oudercursussen,	bijeenkomsten	voor	broertjes	en	zusjes,	sport-	en	spelmogelijkheden	in	de	regio	

en	dergelijke.	De	zorgconsulent	van	MEE	kan	helpen	bij	het	aanvragen	van	een	PGB	(persoons-

gebonden	budget).	Hij/zij	 kan	helpen	bij	het	uitzoeken	van	wat	er	nodig	 is,	bij	het	aanvragen	

van	de	 indicatie	die	nodig	 is	voor	diverse	vormen	van	zorg	en	bij	het	vinden	van	de	geschikte	

hulpverleners.	

De toekomst
Het	 valt	 niet	 mee	 om	 bij	 een	 klein	 kind	 al	 aan	 ‘de	 toekomst’	 te	 denken.	 Toch	 is	 dit	 iets	 wat		

ouders	 eigen	 is.	 Met	 het	 weten	 van	 de	 diagnose	 wordt	 die	 toekomst	 ineens	 heel	 onzeker.		

Vragen	die	dan	opkomen	zijn:

•	zal	mijn	kind	ooit	voor	zichzelf	kunnen	zorgen?

•	zal	hij/zij	werk	vinden?

•	zal	hij/zij	vrienden	maken?

•	waar	kan	hij/zij	later	wonen?	

Het	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	 vragen	 die	 iedere	 ouder	 heeft,	 maar	 door	 de	 diagnose	 fragiele	 X		

syndroom	zijn	antwoorden	lastiger	te	vinden.

	

Op	 de	 belangrijkste	 vraag:	 “kan	 mijn	 kind	 een	 goed	 leven	 hebben?”	 zijn	 op	 de	 website		

www.fragielex.nl	goede	voorbeelden	te	vinden.	

Iedere	ouder	vindt	zijn	eigen	weg,	maar	het	kan	helpen	dat	er	voorbeelden	zijn.

Wat mij in de vakantie goed heeft gedaan is de rust. Ik was zo druk in mijn hoofd 
en dacht echt:” Ik word gek.” Nu is er rust en weet ik dat ik het gewoon niet binnen 
een week kan accepteren, dat dit echt wel even duurt. Ik moet accepteren dat ons 
kind anders is, dat het toekomstbeeld anders is geworden. Maar tegelijk moet ik 
zien wat ze allemaal wél kan en doet. Ze is motorisch superver, ze was al voor haar 
derde overdag en ’s nachts zindelijk, ze is vaak vrolijk en is erg enthousiast. Soms 
wat overdreven, maar zo lief. Ze is heel sociaal, ze wil alles delen en haalt altijd 
drinken voor de hele straat en nodigt ook iedereen uit. Voor mijn gevoel heb ik de 
eerste stap gezet in het acceptatieproces, al realiseer ik me heel goed dat er nog een 
lange weg is te gaan. 

Thijs
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4	 De	oorzaak	van	het	Fragiele	X	syndroom

Het	fragiele	X	syndroom	is	erfelijk	en	het	wordt	veroorzaakt	door	een	verandering	in	een	gen	op	

het	X-chromosoom.	Dat	is	in	één	zin	wat	het	is.	Hieronder	leggen	we	in	het	kort	de	genetische	

oorzaak	uit.

Cellen, DNA en chromosomen

Ons	lichaam	bestaat	uit	levende	bouwstenen:	de	cellen.	Cellen	zijn	met	het	blote	oog	niet	zichtbaar.	

Er	zijn	veel	verschillende	soorten	cellen	met	verschillende	functies.	Zo	zorgen	miljoenen	hartspiercel-

len	ervoor	dat	het	hart	zijn	werk	doet.	Zenuwcellen	sturen	de	bewegingen	van	de	ledematen	aan	en	

zorgen	ervoor	dat	we	kunnen	denken,	voelen	en	ons	dingen	herinneren.	Botcellen	leggen	bot	aan,	

huidcellen	houden	de	huid	soepel	enzovoort.

In	al	deze	cellen	is	een	kern	te	vinden	die	het	DNA	–	de	erfelijke	informatie	–	bevat.	Dit	DNA	is	

opgeborgen	in	een	soort	pakketjes:	de	chromosomen.	In	iedere	celkern	bevinden	zich	46	chromo-

somen.	Twee	van	deze	zijn	de	geslachtschromosomen.	Bij	vrouwen	zijn	dit	twee	X-chromosomen	

en	bij	mannen	een	X-chromosoom	en	een	Y-chromosoom.	

De speurtocht naar de oorzaak
In	1969	werd	ontdekt	dat	bij	mensen	met	fragiele	X	syndroom	een	insnoering	op	het	X-chromosoom.	

Hier	zat	een	breekbare	(=	fragiele)	plaats.	Deze	insnoering	was	een	sterke	aanwijzing	voor	de	plaats	

waar	men	moest	zoeken	naar	het	gen.	Met	DNA-technieken	werd	het	gebied	van	deze	fragiele	plek	

in	kaart	gebracht.	Stap	voor	stap	kwam	men	steeds	meer	te	weten	over	de	DNA-bouwstenen	van	

dit	stukje	X-chromosoom.	De	grote	stap	voorwaarts	werd	gezet	in	1991,	toen	het	gen,	dat	betrok-

ken	is	bij	het	fragiele	X	syndroom,	werd	ontdekt.	In	dit	gen	ligt	een	gebied	met	een	groot	aantal	

herhalingen	van	dezelfde	drie	DNA-bouwstenen.	Men	ontdekte	dat	het	aantal	herhalingen	verschil-

lend	is	voor	mensen	met	fragiele	X	syndroom,	voor	dragers/draagsters	en	voor	mensen	zonder	het	

syndroom.

Wat er verandert 
Gewoonlijk	liggen	in	dit	gebied	ongeveer	10	tot	50	herhalingen	van	dezelfde	drie	DNA-bouwste-

nen.	Bij	mensen	met	het	fragiele	X	syndroom	zijn	er	in	dat	gebied	wel	tweehonderd	tot	tweedui-

zend	van	deze	herhalingen.	En	bij	mannen	en	vrouwen	die	drager/draagster	zijn	van	het	fragiele	

X	syndroom	is	een	serie	van	vijftig	tot	tweehonderd	van	deze	herhalingen	aanwezig.

Ieder	gen	maakt	een	eigen	eiwit	met	een	specifieke	functie	in	het	lichaam.	Het	FMR1-gen	is	bij	

mensen	met	fragiele	X	syndroom	door	de	hoeveelheid	herhalingen	zodanig	veranderd,	dat	er	geen	

of	veel	te	weinig	FMR1-eiwit	wordt	gemaakt.	Dit	veroorzaakt	de	kenmerken	van	het	syndroom.

Mensen zonder fragiele X:
10 tot ± 50 herhalingen in het FMR1-gen 

Dit	is	een	normaal	aantal.	Er	is	geen	verandering	in	het	gen.	

Mensen met de fragiele X premutatie:
 ± 50 tot ± 200 herhalingen in het FMR1-gen 

Dit	noemt	men	een	kleine	verandering	(premutatie).	Bij	de	volgende	generatie	kan	het	aantal	

herhalingen	toenemen.	Deze	persoon	noemt	men	daarom	wel	drager/draagster	van	het	fragiele	

X	syndroom.	De	premutatie	veroorzaakt	geen	fragiele	X	syndroom,	maar	de	drager/draagster	loopt	

wel	risico	op	FXTAS	en	draagsters	hebben	kans	op	FXPOI	(vroege	overgang).	Op	dit	moment	wordt	

veel	onderzoek	gedaan	naar	gevolgen	van	dragerschap	van	de	fragiele	X	premutatie.	

Mensen met fragiele X: 
 ± 200 tot ± 2000 herhalingen in het FMR1 gen

Bij	 200	of	meer	 herhalingen	 spreekt	met	 van	een	grote	 verandering	 (of	 volledige	mutatie)	 in		

de	 erfelijke	 informatie.	 Het	 gevolg	 hiervan	 is	 dat	 er	 vrijwel	 geen	 FMR1-eiwit	 wordt	 gemaakt.	

Vrijwel	alle	mannen	en	het	merendeel	van	de	vrouwen	met	een	volledige	mutatie	hebben	het	

fragiele	X	syndroom.	

Het	 aantal	 herhalingen	 is	 niet	 rechtstreeks	 gekoppeld	 aan	 de	 ernst	 van	 de	 verstandelijke		

beperkingen.	 Jongens	met	de	volledige	mutatie	hebben	vrijwel	altijd	het	 fragiele	X	 syndroom.		

Zij	hebben	verstandelijke	beperkingen	en	vaak	ook	andere	van	de	genoemde	kenmerken.

Meisjes	 met	 de	 volledige	 mutatie	 hebben	 vaak	 eveneens	 het	 fragiele	 X	 syndroom,	 hoewel		

de	kenmerken	van	het	 syndroom	bij	 hen	minder	opvallend	 zijn.	 Er	 zijn	ook	vrouwen	met	een		

volledige	mutatie	 zonder	 kenmerken	van	het	 syndroom.	Dit	 komt	doordat	bij	 hen	het	 tweede		

X-chromosoom,	dat	niet	 is	veranderd,	als	het	ware	 ‘sterker’	 is	dan	het	 fragiele	X-chromosoom.	

Hoe	 het	 komt	 dat	 bij	 sommige	 vrouwen	 het	 onveranderde	 X-chromosoom	 (en	 bij	 andere		

vrouwen	het	veranderde	X-chromosoom)	de	overhand	krijgt,	is	nog	niet	duidelijk.	

Jongens	 en	 meisjes	 met	 de	 premutatie	 in	 het	 FMR1-gen	 hebben	 geen	 fragiele	 X	 syndroom.		

Hun	ontwikkeling	verloopt	doorgaans	normaal.	

“We noemden haar altijd al een beetje ‘breekbaar’. Dit vanwege haar terughoudende 
en soms angstige houding. Deze term kreeg vorig jaar augustus een extra inhoud.  
Ze heeft het fragiele X syndroom. Dat is niet het enige wat ze heeft. Ze heeft ook  
humor, ze heeft potentie, ze heeft een papa, een mama en twee zusjes die heel veel 
van haar houden… We proberen zo veel mogelijk naar haar mogelijkheden en  
kwaliteiten te kijken en zo gewoon mogelijk om te gaan met haar beperkingen.  
Het fragiele X syndroom is maar een deel van haar leven.”
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Het syndroom kan ontstaan over vele generaties 
Een	van	de	vragen	die	ouders	zich	vaak	stellen,	is:	“Wanneer	en	hoe	ontstaat	die	verandering	in	

het	gen?”.	

We	weten	nu	dat	de	premutatie	generaties	lang	kan	worden	doorgegeven	zonder	dat	deze	groter	

wordt.	Zo’n	kleine	verandering	 is	een	keer	ontstaan	uit	een	normaal	gen,	vaak	vele	generaties	

terug.	De	premutatie	kan	instabiel	worden	tijdens	het	doorgeven	aan	het	nageslacht.	‘Instabiel’	

wil	zeggen	dat	de	verandering	in	grootte	kan	toenemen	bij	de	vorming	van	geslachtscellen	of	kort	

na	de	bevruchting.	Is	er	eenmaal	een	(instabiele)	premutatie,	dan	kan	deze	overgaan	naar	een	

volledige	mutatie	en	kunnen	er	kinderen	geboren	worden	met	fragiele	X	syndroom.

Dit	kan	voor	de	ouders	zeer	onverwacht	zijn	wanneer	in	de	verdere	familie	geen	andere	mensen	

met	een	verstandelijke	handicap	voorkomen.	Het	komt	ook	voor	dat	na	de	diagnose	blijkt	dat	

een	verre	oom	bijvoorbeeld	een	verstandelijke	beperking	heeft,	zonder	dat	ooit	een	oorzaak	is	

gevonden.	Bij	het	DNA-onderzoek	in	de	familie	kan	dan	blijken	dat	meerdere	familieleden	drager	

zijn	van	de	premutatie.

Patroon van overerving
Het	patroon	van	overerving	bij	fragiele	X	is	opvallend.	

Zowel	mannen	als	vrouwen	kunnen	een	X-chromo-

soom	hebben	met	de	premutatie	in	het	FMR1-gen.	

De	premutatie	kan	alleen	veranderen	 in	een	volle-

dige	mutatie	wanneer	dit	 X-chromosoom	door	een	

vrouw	wordt	 doorgegeven.	 Een	man	geeft	 de	pre-

mutatie	 altijd	 ongewijzigd	 door	 aan	 zijn	 eventuele	

dochters	(en	dus	nooit	aan	zijn	zoons,	want	die	krijgen	hun	X	van	de	moeder	en	de	Y	van	hun	

vader).	

Dus	heeft	een	kind	het	fragiele	X	syndroom,	dan	is	dit	altijd	afkomstig	van	de	moeder.	Meestal	

blijkt	dat	de	moeder	draagster	is	van	de	premutatie	en	dat	zij	zelf	geen	kenmerken	van	het	fra-

giele	X	syndroom	heeft.	Soms	blijkt	dat	de	moeder	de	volledige	mutatie	heeft.	Onderzoek	van	de	

moeder	en	van	haar	ouders	kan	uitwijzen	of	de	(pre)mutatie	van	vaderskant	of	moederskant	(dus	

van	de	opa	of	de	oma	van	het	kind	met	fragiele	X	syndroom)	afkomstig	is.

“Het is nu nog zo dat niet alleen zijn 
driftbuien intens zijn: alles wat hij 
doet, is intens. Als hij blij is dan is 
hij heel blij. Als hij verdrietig, is dan 
is hij erg verdrietig en als hij boos is 
dan is hij echt heel boos. Wanneer hij 
de slappe lach heeft, moet iedereen 
die daarbij zit zelf ook erg lachen: het 
werkt aanstekelijk.”

Bram
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5	 Erfelijkheidsonderzoek

“Uit verder onderzoek kwam dat hij een chromosoomafwijking heeft: fragiele X  
syndroom. Mijn wereld stortte in. Even weet je niet meer hoe nu verder. En waarom hij? 
Bij het lezen van de informatie op de site fragielex.nl, leek het alsof ik een boek las over 
mijn kleine man. Nu we dit weten kunnen we een goed behandelplan opstellen voor hem, 
zodat hij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Zorgen dat hij later zoveel mogelijk op 
z’n eigen benen kan staan.”

Erfelijkheidsvoorlichting
Ouders	die	ongerust	zijn	over	de	ontwikkeling	van	hun	kind	worden	meestal	verwezen	naar	een	

kinderarts	of	een	kinderneuroloog.	Is	er	een	vermoeden	in	de	richting	van	het	fragiele	X	syndroom	

dan	wordt	een	gericht	DNA-onderzoek	gedaan	(hiervoor	is	alleen	een	beetje	bloed	van	het	kind	

nodig).	Wanneer	dit	onderzoek	het	vermoeden	bevestigt,	en	de	diagnose	‘fragiele	X	syndroom’	bij	

het	kind	zeker	is,	worden	de	ouders	meestal	voor	verdere	voorlichting	verwezen	naar	een	klinisch	

geneticus.	

De	diagnose	fragiele	X	syndroom	raakt	niet	alleen	de	ouders,	maar	deze	diagnose	kan	consequen-

ties	hebben	voor	de	naaste	familieleden.	Samen	met	de	ouders	kan	worden	nagegaan	aan	welke	

familieleden	onderzoek	naar	mogelijk	dragerschap	moet	worden	aangeboden.	Besproken	wordt	

of	de	ouders	zelf	hun	familieleden	inlichten,	of	dat	ze	dit	overlaten	aan	de	medewerkers	van	de	

afdeling	klinische	genetica.	

Het	 gebeurt	 ook	 dat	 mensen,	 op	 grond	 van	 iets	 wat	 zij	 gehoord	 of	 gelezen	 hebben,	 zelf	 het	

vermoeden	krijgen	dat	in	hun	familie	misschien	het	fragiele	X	syndroom	voorkomt.	Bijvoorbeeld	

omdat	er	oudere	familieleden	zijn	met	een	verstandelijke	handicap	zonder	bekende	oorzaak.	Het	

kan	belastend	of	soms	gewoon	onmogelijk	zijn	om	deze	oorzaak	alsnog	bij	de	betreffende	perso-

nen	te	laten	onderzoeken.	Met	dit	vermoeden	kunnen	mensen	zelf,	zonder	hun	familie	daarmee	

te	belasten,	een	afdeling	klinische	genetica	benaderen	met	de	vraag	om	dit	te	onderzoeken.	Zo’n	

onderzoek	bestaat	allereerst	uit	praten:	“hoe	ziet	de	familiegeschiedenis	er	uit,	waarop	is	het	ver-

moeden	gestoeld,	wat	is	het	fragiele	X	syndroom?”	

Hierna	kunnen	zij	beslissen	of	een	verder	onderzoek	voor	hen	zinvol	is.	Technisch	gezien	is	zo’n	

onderzoek	simpel,	emotioneel	gezien	ligt	het	wat	gecompliceerder.	Men	moet	er	van	te	voren	over	

nadenken	wat	men	wil	weten	en	wanneer.

Prenatale diagnostiek
Bij	vrouwen	met	de	premutatie	kan	tijdens	de	zwangerschap	worden	onderzocht	of	bij	de	vrucht	

sprake	is	van	een	volledige	mutatie	(prenatale	diagnostiek).	De	meest	gangbare	methode	hiervoor	

is	de	vlokkentest,	die	 rond	10-11	weken	zwangerschap	wordt	uitgevoerd.	Hierbij	wordt	uit	het	

vruchtwater	DNA	geïsoleerd.	Wanneer	prenataal	bij	een	jongetje	de	mutatie	wordt	aangetoond	is	

het	vrijwel	zeker	dat	hij	een	verstandelijke	beperking	zal	hebben.	Bij	een	meisje	met	de	mutatie	

is	het	veel	onzekerder	hoe	ze	zich	zal	ontwikkelen.	Op	basis	van	de	uitkomst	staan	de	ouders	voor	

de	moeilijke	beslissing	tot	uitdragen	of	afbreken	van	de	zwangerschap.	

PGD
Fragiele	X	syndroom	is	een	aandoening	waarbij	PGD	een	mogelijkheid	kan	zijn.	PGD	staat	voor	

pre-implantatie	genetische	diagnostiek.	Met	deze	techniek	neemt	men	–	na	een	reageerbuisbe-

vruchting	in	het	laboratorium	–	van	een	aantal	bevruchte	eicellen	enkele	cellen	af	voor	onderzoek.	

Een	gezond	embryo	(dus	zonder	de	mutatie)	wordt	vervolgens	teruggeplaatst	bij	de	moeder.	De	

kinderen	die	langs	deze	weg	geboren	zijn,	blijken	geen	schade	te	ondervinden	van	het	wegnemen	

van	de	cellen	tijdens	de	eerste	celdelingen.	Voor	meer	informatie	over	PGD	www.pgdnederland.nl

Vragen	 over	 diagnostiek,	 over	 de	 wijze	 van	 overerving,	 onderzoek	 naar	 dragerschap		

en	 vragen	 over	 de	 kans	 op	 kinderen	 met	 fragiele	 X	 syndroom	 in	 families	 waarin		

het	 syndroom	 voorkomt,	 kunnen	 beantwoord	 worden	 via	 onderzoek	 bij	 een	 van	 de		

afdelingen	 klinische	 genetica	 van	 een	 UMC.	 Met	 die	 informatie	 moeten	 de	 betrok-

ken	 mensen	 zelf	 een	 beslissing	 nemen	 in	 verband	 met	 hun	 (verdere)	 gezinsvorming.		

Bij	dit	besluitvormingsproces	kan	uiteraard	hulp	geboden	worden.
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6	 	Gevolgen	van	de	fragiele	X	premutatie	

Tot	voor	kort	hoorden	familieleden	van	mensen	met	fragiele	X	syndroom,	die	lieten	onderzoeken	

of	ze	drager/draagster	zijn	van	de	fragiele	X	premutatie,	dat	de	aanwezigheid	van	de	premutatie	

geen	gevolgen	had	voor	hun	eigen	gezondheid.	We	weten	nu	dat	dit	anders	is.	Ook	de	fragiele	X	

premutatie	heeft	consequenties.	

Bij	mensen	met	fragiele	X	syndroom	kan	het	FMR1-gen	niet	worden	afgelezen	en	wordt	er	daarom	

geen	FMR1-eiwit	gemaakt.	Bij	mensen	met	de	fragiele	X	premutatie	wordt	er	–	vanwege	de	lan-

gere	CGG	repeat	–	daarentegen	 juist	 te	veel	FMR1-eiwit	aangemaakt.	Dit	kan	diverse	gevolgen	

hebben.	 Zo	hebben	dragers/	draagsters	van	de	 fragiele	X	premutatie	bijvoorbeeld	een	grotere	

kans	 op	 het	 ontwikkelen	 van	 diabetes	 en	 op	migraine.	 Een	 algehele	 narcose	wordt	moeilijker	

verdragen	door	premutatiedragers.	Onderzoek	naar	de	langetermijngevolgen	van	de	premutatie	

staat	nog	in	de	kinderschoenen,	maar	internationaal	wordt	hier	heel	hard	aan	gewerkt.	Er	zijn	twee	

aandoeningen	die	veroorzaakt	worden	door	het	hebben	van	de	premutatie	waar	in	snel	tempo	

meer	over	bekend	wordt:	FXPOI	en	FXTAS.	

FXPOI: vroegtijdige overgang
Vrouwen	met	de	fragiele	X	premutatie	(draagsters)	hebben	20-30	procent	kans	op	een	vroege	

overgang.	Men	noemt	dit	FXPOI	(Fragile	X	related	Premature	Ovarian	Insufficiëntie).	Men	spreekt	

van	een	vroegtijdige	overgang	wanneer	de	laatste	menstruatie	voor	het	veertigste	jaar	valt.	De	

fragiele	 X	 premutatie	 veroorzaakt	 bij	 een	 deel	 van	 de	 draagsters	 een	 vroege	 veroudering	 van	

de	eierstokken.	Deze	vroege	veroudering	van	de	eierstokken	–	met	als	gevolg	een	verminderde	

vruchtbaarheid	–	kan	al	op	vrij	jonge	leeftijd	beginnen.	Op	dit	moment	is	het	nog	niet	mogelijk	om	

bij	een	jongvolwassen	vrouw	te	voorspellen	op	welke	leeftijd	de	overgang	zal	intreden.	Er	wordt	

wel	gewerkt	aan	een	model	om	de	kans	op	een	vroege	overgang	te	voorspellen.	Voor	draagsters	

van	de	premutatie	met	een	kinderwens	is	dit	uiteraard	van	groot	belang.	

Op	onze	website	rapporteren	we	steeds	over	de	laatste	ontwikkelingen	op	dit	gebied.	

FXTAS
De	letters	FXTAS	staan	voor	Fragiele	X	geassocieerd	Tremor	en	Ataxie	Syndroom.	Dit	is	een	neu-

rologische	aandoening	die	progressief	verloopt.	Het	teveel	aan	FMR1,	als	gevolg	van	de	langere	

CGG-repeat,	veroorzaakt	het	afsterven	van	zenuwcellen	in	de	kleine	hersenen	(het	cerebellum).	

De	eerste	verschijnselen	openbaren	zich	vanaf	de	leeftijd	van	ongeveer	vijftig	jaar.	Ongeveer	30	

procent	van	de	mannen	met	de	fragiele	X	premutatie	van	vijftig	jaar	heeft	FXTAS.	Dit	percentage	

neemt	toe	met	de	leeftijd.	Bij	vrouwen	is	de	kans	op	FXTAS	lager:	het	komt	voor	bij	6-8	procent	

van	de	vrouwen	met	de	fragiele	X	premutatie.

Kenmerkend	 voor	 FXTAS	 is	 het	 beven	 van	 de	 handen	 (tremor)	 vooral	 bij	 reiken	 en	 grijpen	 en	

moeite	met	evenwicht	en	coördinatie	van	bewegingen	(ataxie).	Andere	verschijnselen	van	FXTAS	

zijn	moeite	met	spreken	(aantasting	van	de	stembanden),	snelle	geïrriteerdheid,	onrust	en	de-

pressieve	verschijnselen,	problemen	met	het	kortetermijngeheugen	en	neuropathie	in	de	benen.	

De	ziekte	kan	heel	langzaam	voortschrijden	en	jaren	min	of	meer	stabiel	blijven,	maar	het	kan	

ook	sterk	progressief	zijn.	Bij	een	individuele	persoon	is	(nog)	niet	te	voorspellen	hoe	het	verloop	

zal	zijn.	Al	is	er	wel	een	relatie	met	de	lengte	van	de	repeat.	Hoe	groter	de	premutatie	is,	des	te	

ernstiger	zijn	de	verschijnselen.

De	kenmerken	van	FXTAS	lijken	enigszins	op	de	symptomen	die	voorkomen	bij	de	ziekte	van	Par-

kinson	(Parkinson-like).	In	diverse	families	is	dat	dan	ook	de	diagnose	die	aanvankelijk	is	gesteld.	

Een	juiste	diagnose	is	heel	belangrijk.	Zo	wordt	bij	een	diagnose	Parkinson	vaak	het	middel	L-dopa	

voorgeschreven,	bij	mensen	met	FXTAS	verergert	dit	juist	de	verschijnselen.	

Vooralsnog	is	FXTAS	niet	te	genezen.	Er	zijn	experimentele	behandelingen	met	diepe	hersensti-

mulatie,	die	goede	resultaten	lijken	te	hebben,	maar	die	behandeling	is	op	zichzelf	niet	zonder	

risico.	Veel	bewegen,	niet	roken	en	matig	alcoholgebruik	lijken	een	remmend	effect	te	hebben.	

Internationaal	wordt	veel	onderzoek	gedaan	naar	FXTAS	en	naar	mogelijke	medicatie.	

Voor	de	 laatste	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	FXTAS	verwijzen	we	graag	naar	de	 speciale	

website:	www.fxtas.nl

“Bij een van mijn kleinzoons is de diagnose fragiele X gesteld. Een van mijn  
dochters is dus draagster. De andere dochters hebben het nog niet laten  
onderzoeken. Een broer van mijn man had een verstandelijke beperking, 
maar bij hem was nooit een oorzaak gevonden. Het onderzoek heeft uitgewe-
zen dat mijn man de fragiele X premutatie heeft. En hij heeft ook FXTAS. Het  
lopen gaat moeilijk en ook heeft hij last van bevende handen. We wisten nooit 
waar dit van kwam. Met deze ene diagnose bij mijn kleinzoon, vallen ineens  
zo veel puzzelstukjes op hun plaats.”
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7	 Nawoord

Met dit boekje hopen wij u verder op weg te hebben geholpen in uw zoektocht naar informa-

tie over het fragiele X syndroom. Informatie die voor ieder kind met fragiele X iets anders kan  

betekenen. Maar de erkenning en herkenning van bepaalde verhalen kunnen u helpen. Hoewel 

in dit boekje veel wordt gesproken over kenmerken, beperkingen en de medische achtergrond, is 

iemand met fragiele X op de eerste plaats zichzelf. Er zijn vele mooie verhalen van ouders over 

hun kinderen. 

“Vele dagen vliegen voorbij. Elke dag word ik verblijd met een glimlach. Onbewust maak 
je plannen en probeer je het maximale eruit te halen wat er in zit. Van de ene in de an-
dere verbazing vallen. Trots... dat is wat je bent. Op die kleine onzekere vent die zich 
staande houdt in deze veeleisende maatschappij. Stap voor stap steeds verder... steeds 
dichterbij... bij wat? Dat is de vraag... Er zijn momenten dat je even met je neus op de 
feiten wordt gedrukt. Blijkt het allemaal niet zo te zijn zoals je voor ogen had. Kijk ik dan 
verkeerd naar mijn eigen kind? Vraag ik te veel van hem? Verlang ik te veel? Stel ik te 
hoge eisen? Zijn mijn verwachtingen te hoog?

Elke ouder heeft verwachtingen. Elke ouder heeft z’n dromen. Dromen en verwachtingen 
die soms van de baan geschoven moeten worden. Omdat het niet kan. Omdat het te veel 
is. Dit is niet makkelijk, en soms enorm moeilijk! Zeker omdat niet iedereen dit begrijpt. 
Iedereen heeft die dromen en verwachtingen. Maar niet iedereen heeft het besef, het besef 
van het geluk.

Want dat is waar alles om draait. Geluk. Geluk van het kind. Dat gaat ver boven onze eigen  
verwachtingen en dromen. Laat het kind zelf dromen. Verwachtingen zijn ons ingegeven 
door de maatschappij, zodat we passen in de menigte. Maar laat de mensen eens kijken  
naar het geluk van een kind en naar wat een kind kan! Trots op het feit dat het kind loopt, 
praat en speelt! Iets wat zo vanzelfsprekend lijkt. Maar het lang niet altijd is.
Soms is het ouder zijn zwaar... Wij staan immers midden in die maatschappij, die zoveel  
van ons verwacht en verlangt. Maar het is niet eerlijk deze verlangens en verwachtingen te  
projecteren op onze kinderen. Het ‘maximale eruit halen’ krijgt zo ineens een hele andere  
dimensie. Want tot hoever moet je gaan?”

“Ik leer keer op keer weer dat mijn kind zelf de grens bepaalt. Het enige wat ik kan doen is  
genieten en kijken hoe hij zich ontwikkelt. Hem ondersteunen waar het kan en hem de hel-
pende hand geven waar het nodig is. Hem het vertrouwen en de veiligheid geven. Het is aan 
hem om de grens te bepalen. En misschien ligt die grens ergens anders dan ik voor ogen had.  
Op dat soort momenten moet ik kijken naar wat hij al bereikt heeft! Wat voor vele anderen  
vanzelfsprekend is, is dat niet bij hem. En dat besef maakt dat in mij het gevoel van trots 
naar boven klimt! Trots… dat is wat ik ben. Op die kleine sterke man. Die vaak worstelt 
met zichzelf, en zich ook nog staande weet te houden in onze maatschappij. En ik kan blij 
zijn dat hij in mijn leven is gekomen en dat hij mij zoveel heeft geleerd over de waarde 
van het leven!”

Mats
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8	 Verdere	informatie

Fragiele X Vereniging Nederland
Postbus	260

4900	AG	Oosterhout

06-14	33	20	33	

info@fragielex.nl	

www.fragielex.nl 

Voor	informatie	over	FXTAS

info@fxtas.nl

www.fxtas.nl

De	Fragiele	X	Vereniging	Nederland	is	aangesloten	bij	Platform	VG.	

www.platformvg.nl

MEE
MEE	organisaties	zijn	verspreid	over	heel	Nederland.	

Landelijk	telefoonnummer	0900-999	88	88	(lokaal	tarief)	

www.mee.nl

Klinisch Genetische Centra

Amsterdam
Academisch	Medisch	Centrum	(AMC)

Afdeling	Klinische	Genetica	

VU medisch centrum (VUmc)
Afdeling	Klinische	Genetica	en	antropogenetica	

Groningen
Universitair	Medisch	Centrum	Groningen	

Afdeling	Genetica	

Leiden
Leids	Universitair	Medisch	Centrum	(LUMC)	

Stichting	Klinisch	Genetisch	Centrum	Leiden	

Maastricht
St.	Klinische	Genetica	Zuid-Oost	Nederland	

Afdeling	erfelijkheidsvoorlichting	

Nijmegen
UMC	St	Radboud	

Afdeling	Klinische	Genetica	

(ook	een	locatie	in	Enschede)	

Rotterdam
Erasmus	Medisch	Centrum	

Afdeling	Klinische	Genetica	

Utrecht
Universitair	Medisch	Centrum	Utrecht	

(UMC	Utrecht)	

Afdeling	Medische	Genetica	

Veldhoven
Maxima	Medisch	Centrum	

Afdeling	erfelijkheidsvoorlichting
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adresgegevens

Fragiele X vereniging Nederland
Postbus	260	–	4900	AG	Oosterhout

Telefoon	06	14	33	20	33

E-mail	info@fragielex.nl

www.fragielex.nl


