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uit de vereniging

Zo, de contactdag 2013 zit er weer op. Het is altijd toch 
ook wel weer spannend voor ons als bestuur of het een 
geslaagde dag wordt. Dat hangt af van de locatie, de spre-
kers, maar natuurlijk vooral van u. En u kwam dit jaar weer 
in grote getale. Met dik over de honderd bezoekers moes-
ten er stoelen bij! Maar wat uiteindelijk vooral telt, is hoe 
u de dag heeft beleefd. Wat ik er zo van zag, was dat er 
intensief en soms emotioneel werd geluisterd, gereageerd 
en dat het zeer levendig was. U vindt een terugblik op de 
dag in deze nieuwsbrief, maar we blikken in dit nummer 
ook vooruit en presenteren u al onze verenigingsplannen 
tot 2016. 

Maar eerst moet het maar eens 2014 worden. Namens het  
gehele bestuur wens ik u alvast fijne feestdagen en een 
heel gelukkig 2014 toe.

In de algemene ledenvergadering werd het plan door de aan-
wezige leden goed ontvangen. Daarmee zal het plan voor ons als 
bestuur de komende jaren als leidraad dienen. Hieronder vatten 
we het plan samen en vertellen we wat we de komende jaren als 
vereniging willen bereiken. 

We hebben een missie
Om te beginnen hebben we als vereniging een heuse ‘missie’  
geformuleerd:
iedereen die met het fragiele X syndroom of verwante aandoe-
ningen te maken heeft alle voorlichting en steun te geven die zij 
nodig hebben. Daarbij gaat het om getroffenen zelf, hun ouders, 
familieleden en verzorgers.

Om dit te bereiken richten wij ons op drie kerntaken, Dat zijn:
1. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen onze leden. 
2.  Meer en betere informatie over het fragiele X en verwante  

aandoeningen.
3.  Bevorderen van verder wetenschappelijk onderzoek en  

kennisdeling.

Eerste kerntaak: onderlinge contacten
Onderlinge contacten tussen leden vinden we belangrijk. Im-
mers leden kunnen elkaar onderling steunen en – omdat leden de 
grootste experts zijn op het gebied van fragiele X – elkaar helpen 
met praktische zaken op allerlei gebied. 

Om de onderlinge contacten te bevorderen:
• Houden we jaarlijks een contactdag en een familiedag.
• Nemen we ervaringsverhalen op in de Nieuwsbrief.
•  Bieden we ‘virtuele’ contactmogelijkheden via sociale media 

aan. Hier experimenteert onze vereniging al wat langer mee 
(forum, virtuele ontmoetingsplek op onze website), maar 
we voorzien hier een uitgebreidere ontwikkeling voor op de  
langere termijn.

We blikken vooruit  in ons beleidsplan
In de algemene ledenvergadering van 9 november 

hebben we als bestuur ons beleidsplan gepresen-

teerd. De bedoeling van het plan is dat we over  

een wat langere termijn kijken naar wat we als  

vereniging willen doen. Aan de hand van het beleids-

plan kunnen we elk jaar kijken hoe ver we zijn.
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Nieuw is verder dat we de mogelijkheden van regionale bijeen-
komsten willen onderzoeken en daar mee willen experimenteren.

De tweede kerntaak: informatievoorziening
Over fragiele X en verwante aandoeningen is momenteel te weinig 
bekend zowel in de Nederlandse samenleving in het algemeen als 
onder medici, paramedici en overige zorgverleners. Voor iedereen 
die met fragiele X te maken heeft is dat frustrerend. Bekendheid is 
goed voor herkenning en erkenning. Maar voor fragiele X speelt er 
nog iets wat veel belangrijker is. Door het erfelijke karakter van de 
aandoening is het tijdig en nauwkeurig diagnosticeren van groot 
belang. Door een tijdige diagnose kan voor een tweede kind met 
fragiele X bewust gekozen worden en vanwege de samenhang 
van de aandoeningen kan diagnose van de ene aandoening leiden 
tot een eerdere diagnose van de andere aandoening.

Met onze communicatie willen we drie groepen bereiken:
•  We willen meer algemene bekendheid van fragiele X in de  

samenleving. Hiervoor gebruiken we alle folders en brochu-
res die we al hebben en dat pakket willen we de komende  
jaren verder uitbreiden, onder andere met flyers voor FXTAS en  
FXPOI. En natuurlijk speelt onze website hierbij een belangrij-
ke rol. Verder zouden we de vereniging ook meer een gezicht  
willen geven door een bekende Nederlander als ambassadeur 
voor fragiele X op te laten treden.

•  Bij medici en andere hulpverleners willen we de bekendheid 
vergroten met name gericht op vroegdiagnose. Daarbij werkt 
een persoonlijke aanpak het beste. Verschillende leden geven 
op verzoek lezingen over fragiele X aan artsen in opleiding om 
zo het perspectief van patiënten en familie duidelijk te maken. 
Daarnaast werken we aan specifieke brochures voor huisartsen 
over zowel fragiele X als over FXTAS.

•  Ook willen we natuurlijk voorlichting geven aan iedereen die 
direct te maken heeft met fragiele X of verwante aandoenin-
gen en hun ouders, familie en verzorgers. Daarbij gaat het om 
het wegwijs maken van nieuwe leden (vaak met een nieuwe 
diagnose), maar ook om het beantwoorden van vragen van 
geïnteresseerden. Voor dit doel is er een centraal mailadres/
telefoonnummer beschikbaar en is er een groep regionale con-
tactpersonen (contactouders). Ook gebruiken we onze nieuws-
brieven, brochures en website voor voorlichting. We willen de 
komende jaren de voorlichting richting scholen en werk/dag-
besteding uitbreiden, met name door de ‘fragiele X gebruiks-
aanwijzing’: daarin moeten de dingen staan waar je rekening 
mee moet houden bij fragiele X. Een moderne variant is de 
ontwikkeling van de fragiele X app, een agenda app die met 
picto’s kan helpen om de dag van iemand met fragiele X te 
structureren.

We blikken vooruit  in ons beleidsplan

De derde kerntaak: kennisdeling
Als vereniging onderkennen we het grote belang van wetenschap-
pelijk onderzoek en willen we:
•  een bijdrage leveren aan kennisuitbreiding onder de leden 

door onder meer uitleg te geven over wetenschappelijke  
onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld op onze contactdagen of in 
de nieuwsbrief.

•  wetenschappelijke ontwikkelingen ondersteunen door verant-
woorde deelname van onze leden aan wetenschappelijk onder-
zoek. 

•  Daarnaast willen we graag in de komende jaren de kennis van 
onze leden beter toegankelijk maken. Dat willen we doen door 
enquêtes te houden onder de leden over tal van onderwerpen 
en de resultaten te verzamelen, te analyseren en weer beschik-
baar te stellen. Voor een dergelijke kennisbank is in 2012 al 
eens een initiatief gestart in samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam, maar dit project is helaas vroegtijdig beëin-
digd door bezuinigingen aan de universiteit. Dat initiatief willen 
we graag weer opstarten, waarschijnlijk in Europees verband.

•  Een andere al langer levende wens is een fragiele X congres 
in Nederland waar wetenschappers, leden en/of hulpverleners 
elkaar kunnen treffen. Met internationale topsprekers op het 
gebeid van fragiele X. Zo’n congres kan een grote bijdrage le-
veren aan de aandacht voor en kennis over fragiele X in Neder-
land.

Uitvoering
Prachtige plannen allemaal, maar ook niet gemakkelijk te reali-
seren als je een kleine vereniging bent. Als bestuur willen we er 
graag ‘voor gaan’, maar we moeten ook realistisch zijn: we moe-
ten het doen met vooral vrijwilligers. Inzet van vrijwilligers voor 
verenigingswerk is geen vanzelfsprekendheid, en we realiseren 
ons ook dat onze leden door fragiele X vaak ook al zwaar zijn be-
last in hun persoonlijk leven. Als vereniging prijzen we ons daarom 
gelukkig met alle vrijwillige inzet. In elk geval hoopt het bestuur 
dat we er met elkaar in slagen zoveel mogelijk van de boven-
staande plannen te realiseren.



even denken

plezier
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m i s t e r  X

door Yvon Snelders

Je bent remedial teacher en 
geeft persoonlijke begeleiding 
aan kinderen die minder  
makkelijk mee kunnen. Hoe 
lang doe je dit werk al?
Ik ben van oorsprong opgeleid als kleu-
terjuf, maar heb als zodanig nooit voor de 
klas gestaan. In de jaren zeventig was er 
geen baan te krijgen in het kleuteronder-
wijs en dus ging ik werken op een medisch 
kinderdagverblijf. Ik werkte daar op een 
groep kinderen met een verstandelijke be-
perking. Hier is mijn voorliefde voor deze 
kinderen ontstaan. Mijn man en ik kregen 
zelf later een zoon en een dochter. Onze 
zoon bleek ADD en dyslexie te hebben. 
Mede hierdoor ben ik me gaan toeleggen 
op remedial teaching.

Hoe is Mats bij jou terecht  
gekomen?
De ouders van Mats zochten een RT-juf om 
Mats te stimuleren, voor extra ondersteu-
ning in zijn taalontwikkeling, concentratie 
en motivatie. En om misschien te leren le-
zen. Via iemand op school kregen ze mijn 
adres. Ik vond het een uitdaging om weer 
eens een kind met een verstandelijke be-
perking les te gaan geven. Eerder had ik 
wel eens een kind met een verstandelijke 
handicap onder mijn hoede gehad, maar 
meestal heb ik kinderen uit het gewone 
onderwijs met dyslexie of dyscalculie. Dus 
zo’n zevenenhalf jaar geleden kwamen zijn 
ouders kennis maken en hebben we een 
informatief gesprek gehad.

Was je bekend met fragiele X 
syndroom?
Nee, ik wist er niets van. De ouders van 

Mats is een jongen van bijna 17 jaar en heeft het fragiele X syndroom. Marijke Remeijsen 

is fotograaf én RT-juf (remedial teaching) van Mats en zij heeft een fotoreportage gemaakt 

van Mats, die begin november in de Stadsgalerij in Breda werd geëxposeerd. Een interview 

met Marijke waarom ze deze reportage heeft gemaakt van ‘haar Mats’.

Foto-expositie Mister X
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Mats hebben me uitgebreid daarover ver-
teld en ik wilde natuurlijk ook graag de do-
cumentatie lezen die zij me gaven. Ze ver-
telden ook hoe Mats een beetje in elkaar 
zat. Ik wilde de uitdaging graag aangaan.

Hoe ging het met Mats?
Er kwam een klein schuchter ventje bin-
nen. Een guitig blond koppie met een kuif-
je. Een heel erg verlegen, fladderend, bijna 
niet pratend en een erg in zichzelf gekeerd 
mannetje. Na de kennismaking zei mijn 
man nog; “Waar begin je aan!”, maar mijn 
gevoel zei me dat ik dit moest doen.

Er zijn in die jaren heel wat woensdagmid-
dagen gevuld om met knutselen, spelen, 
liedjes zingen en zelfgemaakt materiaal 
Mats dingen te leren. Het lezen is helaas 
beperkt gebleven. Maar Mats ‘ontdooide’ 
en werd veel toegankelijker. Hij kletst nu 
volop, kijkt je veel makkelijker aan. Hij 
heeft een brede woordenkennis en kan 
zich inmiddels ook voor langere tijd con-
centreren. Hij heeft lol en maakt zelf grap-
jes. Hij is enorm gegroeid in vele opzichten.

Waarom de fotoreportage?
Mats wordt bijna 17 jaar. Zowel zijn ouders 
als ikzelf vonden het tijd worden om te stop-
pen. Een andere fase breekt aan in zowel zijn 
leven als het mijne. Mijn werk als RT-juf ben 
ik aan het afbouwen en Mats gaat langzaam 
toewerken naar het einde van de schooltijd. 
Ik heb al enige jaren fotografie als hobby en 
ben actief binnen twee fotogroepen. Ik wilde 
mijn periode met Mats op een bijzondere 
manier afsluiten. Een speciaal soort afscheid, 
voor Mats en voor mezelf. 

nu even niet

gewoon

Door middel van mijn foto’s wilde ik Mats 
en zijn wereld laten zien: onbevangen, 
onvoorbereid, recht uit het hart. Ik wilde 
hem het liefst in al zijn facetten fotografe-
ren. Helaas is het door tijdgebrek beperkt 
gebleven tot hoofdzakelijk zijn leven in en 
rondom school.

Hoe is de reportage ontvangen?
Uit de vele foto’s, zijn uiteindelijk achttien 
portretten getoond. Ik heb zes series van 
elk 3 foto’s gemaakt. Elke met een eigen 
thema. Om zo een inkijkje te geven in het 
leven van deze bijzondere jongen. Een 
heerlijk kwebbelend en enthousiast lief 
joch, dat bij verschillende momenten en 
situaties zijn eigen beleving heeft. Vele be-
zoekers waren onder de indruk en vonden 
het prachtige foto’s. Enkelen vonden het 

ook knap dat ik en vooral ook zijn ouders 
dit zo wilden laten zien.

En wat nu?
Samen sluiten we een mooie periode van 
zevenenhalf jaar af. Ik vind het heerlijk om 
te zien hoe Mats van dat kleine verlegen, 
teruggetrokken kind is uitgegroeid naar 
een grote, open en spontane, stoere tiener. 
De lessen op woensdagmiddag zijn inmid-
dels gestopt. Ik zal hem zo af en toe nog 
wel eens ophalen om iets gezelligs met 
hem te gaan doen. Lunchen bijvoorbeeld, 
dat vindt Mats hartstikke leuk. Zijn moeder 
zei: “Mats zegt vaak ‘Marijke is lief hoor!’ 
Voor Mats ben je een vriendin voor altijd”. 
Nou dat is wat mij betreft echt wederzijds. 

Mister X bedankt !
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co n t a c t d a g  2 0 1 3

Zoals elk jaar werd gestart met de algemene ledenvergadering. Op 
de agenda stonden het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag 
over 2012, afscheid van een oud en verwelkoming van een nieuw 
kascommissielid, het activiteitenplan 2014, en nieuw dit jaar: een 
beleidsplan 2013-2016.

Na de ALV kwam de eerste spreker van de dag: dr. Bram Dierckx, 
kinder- en jeugdpsychiater van het Erasmus MC. Zijn presenta-
tie ging over gedragssymptomen bij kinderen met het fragiele X  
syndroom en over de mate van voorkomen van autisme spectrum-
stoornis, ADHD en angststoornis. Veel van wat hij vertelde zorgde 
voor herkenning in de zaal.

Fragiele X poli
De tweede spreker was dr. Gwen Dieleman, eveneens kinder- en 
jeugdpsychiater van het Erasmus MC. Zij kwam vertellen over het 
op te zetten fragiele X expertisecentrum, oftewel de fragiele X poli. 
Ze vroeg de mensen in de zaal input te geven: waar is behoefte 
aan, wat zou de poli moeten doen, met welke vragen willen jullie 
terecht kunnen. De poli is in principe voor 0 tot 21-jarigen en daar 
kwam heel wat reactie op uit de zaal: waar kunnen de 21-plussers 
terecht met hun specifieke fragiele X problematiek? Er was veel en 
goede interactie met de zaal, precies wat de bedoeling was.

Als laatste kwam mr. Ina Houwing, notaris te Bilthoven, ons meer 
vertellen over wettelijke mogelijkheden ter bescherming en ver-
tegenwoordiging van onze kinderen met fragiele X syndroom, 
over testamentaire regelingen en over het levenstestament.  
Ze gaf veel nuttige informatie die velen van ons heeft wakker  
geschud: “Ja inderdaad, we moeten wat regelen!”. En voor de  
ouders met al wat oudere kinderen die op het punt staan ‘uit huis’ 

te gaan, was het een welkome aanvulling op dat wat ze al wisten. 
Een heldere, goede presentatie!

FXTAS
Na de lunch gingen we in drie groepen uiteen: in de grote zaal 
kon men verder in gesprek gaan over de FX poli, mr. Ina Houwing 
was er voor vragen over testamentaire regelingen en Rob Willem-
sen sprak met geïnteresseerden over FXTAS. Met name die laatste 
bijeenkomst was een emotionele bijeenkomst door de ernst van 
FXTAS maar vooral ook door de onduidelijkheden over het verloop. 

In de sessie kwam met name naar voren dat FXTAS nog zo  
onbekend is bij neurologen. Ook verschillende ethische dilemma’s 
kwamen aan bod. Je weet niet wie het wel en niet zal ontwikkelen 
en in welke mate (ziekte kan mild verlopen maar ook zeer ernstig, 
maar ook hier weten we niet bij wie wel en bij wie niet).

Ook is er onduidelijkheid over de gevolgen van algehele narcose 
bij FXTAS. Narcose zou misschien een effect hebben op het verloop 
van FXTAS (dat daardoor verergert). Misschien moet je algehele 
narcose dan maar beter voorkomen (als dat mogelijk is voor de 
betreffende operatie). Momenteel ontbreekt het wetenschappelij-
ke bewijs om hierover een zinnige uitspraak te doen. Dit geldt ook 
voor meer aandoeningen die gerelateerd zouden zijn aan FXTAS 
(schildklierproblemen bij vrouwen, hartritmestoornissen, diabetes 
type 2, migraine etc.). 

Verder waren er nogal wat mensen van onder de 50 jaar die 
toch met klachten te maken hebben zoals een tremor (trillen) en  
instabiliteit met lopen. Is dit beginfase van FXTAS? We weten 
het niet. Doorverwijzing naar de neuroloog blijft noodzakelijk. 

Contactdag 2013
In Nieuwegein vond dit jaar de jaarlijkse contactdag plaats van de Fragiele X Vereniging 

Nederland. De opkomst was groot, meer dan 100 personen! Met bekende, maar ook  

veel nieuwe gezichten.

door Brigitte Hermans
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Er zijn in Nederland op dit moment drie 
neurologen die kennis hebben van FX-
TAS (Brusse, Warrenburg en Kremers; 
meer info hoe deze artsen te benaderen 
via secretariaat van de vereniging). Een  
diagnose kan ook van belang zijn om in 
aanmerking te komen voor een uitkering.

Ooit
Als laatste werd de film ‘Ooit’ vertoond 
met in de hoofdrol Barry Atsma die de rol 
speelt van een verstandelijk gehandicapte 
jonge man, die nog bij zijn moeder thuis 
woont en erg afhankelijk van haar is. Als 
zij plotseling overlijdt, weet de man niet 
wat te doen, hoe ermee om te gaan. Als 
enige houvast heeft hij zijn pictogrammen 
en dagelijkse routine.

Met als afsluiting een borrel vonden wij de 
contactdag weer geslaagd en we hopen 
dat de aanwezigen dat ook vonden!

Tot volgend jaar!
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Levende lijst
De lijst is in het Engels met vertalingen in het Frans en Duits. 
Bijgaand ziet u een voorbeeld afgedrukt. We zullen de lijst bin-
nenkort opnemen op onze website zodat u daar steeds de meest 
actuele versie kunt downloaden. De woordenlijst is een ‘levend 
document’, een beetje als Wikipedia. Suggesties voor verbete-
ringen zijn daarom altijd welkom (info@fragielex.nl), wij sturen 
het dan door naar de samenstellers. We zijn momenteel aan het 
kijken of we ook een Nederlandse vertaling kunnen maken. Hier-
naast een eerste voorbeeld (vertaling Emma Moretti).

De Belgische en Engelse fragiele X verenigingen hebben een woordenlijst gemaakt met 

uitleg van ‘moeilijke’ fragiele X woorden. De lijst – in het Engels, Frans en Duits, wordt 

binnenkort opgenomen op onze website.

FRM1 gen, een GABA neurotransmitter of fenotype? Lastige woor-
den die u tegen kunt komen als u over fragiele X leest. Met deze 
woordenlijst kunt u dit soort moeilijke termen te lijf gaan. De lijst 
bevat 180 woorden die te maken hebben met de symptomen, 
genetica en medicatie rondom fragiele X. Zo’n lijst kan natuurlijk 
heel handig zijn bij het lezen van een (wetenschappelijk) artikel of 
om nog eens een term na te zoeken als u weer even wilt weten 
hoe het zit.

Fragiele X woordenlijst

Eh… wat betekent dat ook alweer?

Verstuur eens     een kaartje!
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FXTAS= Fragiele x-geassocieerd tremor/ataxiesyndroom: FXTAS (fragiele x-geassocieerde tremor/ataxiesyndroom) is 
een op latere leeftijd (boven de vijftig) optredende neurologische aandoening die voorkomt bij dragers van een premutatie van het 
FMR1-gen. De aandoening komt vaker voor bij mannen en veroorzaakt dan ook ernstigere klachten, zoals bevingen, geheugenpro-
blemen en evenwichtsklachten. 
Fragiele x-geassocieerde tremor/ataxiesyndroom (FXTAS) is een bij volwassenen optredende neurodegeneratieve aandoening en 
komt meestal voor bij mannen boven de vijftig. Er is sprake van steeds heviger wordende intentie- en actietremoren (bevende han-
den en hoofd), moeilijkheden met lopen en evenwicht (ofwel ataxie), wat kan leiden tot incidenteel of vaker vallen en cognitieve/
intellectuele achteruitgang. FXTAS lijkt specifiek voor te komen bij sommige oudere premutatiedragers, meestal grootvaders van 
kinderen met het fragiele-x-syndroom. 

Verstuur eens     een kaartje!

In de aanloop naar X-X (10 oktober oftewel European Fragile X Awareness Day) is het bestuur hard na gaan denken op welke manier we aandacht konden geven aan fragiele X. Naast het benaderen van de pers ont-stond ook het idee ‘iets met ansichtkaarten’ te doen. Iets met x-jes, kusjes die je aan iemand kan sturen. Vormgevers zijn voor ons aan de slag gegaan met de afgebeelde kaarten als resultaat. Bij deze nieuwsbrief krijgt u als extraatje een setje van deze ansichtkaarten aangeboden! Het is immers ‘kaartenstuurtijd’. Stuur ze dus vooral op, dan zorgen we er met elkaar voor dat  fragiele X weer iets bekender wordt. We zijn ook van plan de set kaarten met een begeleidende brief naar artsen te sturen, om hen attent te maken op het fragiele X syndroom en het op tijd onderkennen daarvan. Wilt u zelf meer van deze kaarten versturen, neem dan contact op met ons secretariaat (info@fragielex.nl).
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f r a xe l s

Eric is 25 jaar en heeft het fragiele X syn-
droom. Hij heeft naast een oudere broer 
nog een jongere broer die ook fragiele X 
heeft. Eric woont nog thuis, en gaat regel-
matig logeren in weekenden en vakanties. 
Hij heeft een grote interesse in de wereld 
en wat daar zoal gebeurt. Of het nu po-
litiek of voetbal is, het maakt niet zoveel 
uit, hij praat er over mee. Vakantiereizen 
naar landen waar een stuk geschiedenis 
of een mooi verhaal aan vast zit, vindt hij 
geweldig. Amerika en vooral Las Vegas zijn 
favoriet. 

Smartphone
Eric heeft een grote interesse voor muziek 
en films en natuurlijk zijn spelletjes op 
de computer niet te versmaden. Internet 
is een uitkomst: weet hij het even niet, 

dan zoekt hij het gewoon op in Wikipedia. 
En ook zijn Samsung smartphone is een 
prachtig hulpmiddel. Eric is op ieder mo-
ment bereikbaar en beter nog, omgekeerd 
zijn wij ook direct bereikbaar als er iets is. 
Geweldig hoe hij dat allemaal oppakt. En 
wat een vrijheid en zelfstandigheid krijgt 
hij daar voor terug. Het maakt hem tot op 
zekere hoogte onafhankelijk.

Waarom dat allemaal kan? Eric heeft op 
school veel geleerd en kan ook redelijk le-
zen en schrijven. Rekenen, dat ging niet. 
Natuurlijk is het niet ieder frax-kind ge-
geven om het lezen en schrijven machtig 
te worden. Zijn jongere broer herkent wel 
sommige woordjes en kan zijn voornaam 
schrijven maar dat is het. Maar op de een 
of andere wijze heeft Eric dit wel goed op 

kunnen pakken. Hij is zelfs zover gegaan 
dat hij op een avondschool ook Engels en 
Computertechniek is gaan doen. Het Engels 
is natuurlijk handig op reis en computer-
techniek geeft Eric veel mogelijkheden 
om creatief te zijn. Zo bewerkt hij foto’s en 
maakt hij filmpjes.

Gang vol werkstukken
Na zijn laatste school, een ZMLK-school, 
heeft Eric een gevarieerd programma van 
dagbesteding opgepakt. Daarin kan hij zo-
wel zijn creativiteit als ook zijn dienstver-
lenende vaardigheden kwijt. In een koffie-
branderij werkt hij twee dagen per week in 
het zogenaamde atelier. Hij serveert er kof-
fie en brengt bestellingen weg in de stad. 
Door vooral telkens dezelfde routes goed te 
trainen, is hij zelfstandig in staat om met 
de fiets door de stad de bestellingen af te 
leveren. Zelfstandig reizen is in deze tijd erg 
belangrijk, op voorgeprogrammeerde rou-
tes kan hij nu met de fiets of bus naar zijn 
werk toe gaan. Deze mobiliteit geeft hem 

Inkijkje in de wereld van een jonge man met fragiele X
Eric heeft fragiele X, maar heeft toch redelijk leren lezen en schrijven. Hij vindt  
schrijven bovendien leuk en is daar mee bezig op de multimediagroep van de  
dag besteding. Eric wil voor onze nieuwsbrief een column schrijven. Hieronder  
vertelt Erics vader over de totstandkoming van Erics eerste column.

Nieuwe column ‘Fraxels’
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weer een extra graad van vrijheid. 
Op twee andere dagen werkt Eric op een 
creatieve groep. Hij schildert daar, werkt 
met klei en schrijft zijn eigen verhalen en 
boeken. Inmiddels hangen onze gangen 
al helemaal vol met zijn werkstukken. Eén 
dag per week gaat hij naar een multime-
diagroep. Met zijn achtergrond (internet, 
computer, creativiteit, wereldoriëntatie) is 
dit voor hem een prima plek. Eric zegt er 
zelf over: 

“Op het Multi Media Centrum zitten alle-
maal verschilden mensen met hun eigen 
kwaliteiten voor mij zelf is dat verhalen en 
artikelen maken. Voorbeeld de Xbox One of 
Play Station 4 of Wii U”.

Eric schrijft inderdaad artikeltjes over 
games, zoekt de informatie op internet en 
de redactie bewerkt deze dan voor plaat-
sing in een nieuwsbrief voor de organisatie. 

Spannende stap
Voor Eric is het schrijven een enorme uitda-
ging. Samen met zijn begeleider was het 
wel even zoeken naar de juiste aanpak. De 
‘verhaaltjes’ van Eric hebben een heel ei-
gen karakter, mooi om te lezen en om juist 
zo te ervaren wat er in zijn hoofd omgaat. 
Schrijven is voor Eric ook een middel om te 
communiceren en om alles wat er om hem 
heen gebeurt een plek te kunnen geven. 
Om die reden is het beter om zijn teksten 
niet te redigeren, maar die zo te laten als 
ze uit zijn pen komen.
Vanuit deze achtergrond is het idee ont-
staan om Eric een column te laten schrij-
ven in de nieuwsbrief van de Fragiele X 
Vereniging. Voor Eric was deze stap wel erg 
spannend. Wat moest hij zich immers voor-
stellen bij een column? Daarnaast vindt hij 
het best moeilijk om zijn verhalen publiek 
te maken. Veel van zijn verhalen krijgen 
wij niet eens te zien, ook niet na vaker 
vragen. Wij en zijn begeleider hebben er 
de afgelopen weken vaak met hem over 
gepraat. Toch heeft Eric de uitdaging op-
gepakt. Sterker nog, in zijn herfstvakantie 
heeft hij een dag overgewerkt en is toch 

Inkijkje in de wereld van een jonge man met fragiele X

Naschrift van Erics vader: Eric heeft een paar jaar geleden inderdaad op de fraxdag een work-
shop meegemaakt waarin het onderwerp ‘relaties’ aan de orde kwam. Hij was heftig gepi-
keerd en vertelde meteen: “Dat is niet waar, ik heb een vriendin”. Een vriendin heeft hij nu 
ook. Misschien komt daar wel de inspiratie voor het maken van zijn schilderij ‘Samen’ uit voort?

van zijn logeerplek naar het Multi Media 
Centrum geweest om aan zijn column te 
werken. Zijn busroute inclusief overstap 
heeft hij zelf uitgezocht. Hij had alleen over 
het hoofd gezien dat hij bij zijn overstap 
drie kilometer moest lopen…. (lang leve 
de Samsung!).

Eric heeft zijn eerste overdenking vooral 
gericht op fragiele X en hoe hij dit ervaart 
in zijn dagelijks leven. In het stuk tekst dat 
we kregen zat een watermerk met een Spi-
raalvormige DNA. Dit is zijn stukje, waarbij 
slechts punten, komma’s en hoofdletters 
zijn aangepast voor de leesbaarheid.
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e u r o p a

Fragiele X zonder grenzen

Europese fragiele X verenigingen komen  bij elkaar in Rome
Begin november ben ik naar Rome gereisd om daar twee dagen met de voorzitters van 

andere Europese fragiele X verenigingen te praten over ontwikkelingen, gezamenlijke 

projecten en onderlinge samenwerking.

Dit was inmiddels de vierde keer dat we bij elkaar kwamen. Na 
Amsterdam (door ons georganiseerd samen met de Duitse vereni-
ging), Parijs en London, nu dus in Rome. Elk jaar sluiten er meer 
verenigingen aan bij het Europese netwerk, we waren in Rome 
met maar liefst 14 landen aanwezig: Duitsland (voorzitter), Italië, 
Frankrijk, Portugal, Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken, Zwit-
serland, België, Nederland, Israël, Tsjechië, Zweden, en Finland. 
Bovendien sloot ook de NFXF uit de Verenigde Staten zich deze 
twee dagen aan bij de meeting. Om u een beetje een indruk te 
geven van de drie dagen, hieronder mijn dagboekverslag van de 
reis en de bijeenkomst.

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2013

Ik vlieg naar Rome, ben vroeg op Schiphol, met de trein weet je 
het maar nooit. Ik bel op Schiphol nog even met Hans van Haaren, 
onze webmaster, over onze website. Hans wil graag dat ik in elk 
geval de ontwikkeling van de Fragiele X App in Rome noem. Ik 
beloof dat te doen.

Sightseeing
In Rome is het hotel dichtbij de locatie waar morgen de bijeen-
komst is, dat is een jeugdherberg. Vandaag reist iedereen naar 
Rome toe, er is nog geen programma. Voor de vroegkomers zoals 
ik, is er ’s middags een sightseeing in een open bus door de stad 
langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Met al een aardige 
groep lopen we naar het station waar we op willen stappen.

Het is echter Allerheiligen en voor de Italianen is dat een lang 
weekend. Het lijkt wel of naast alle normale toeristen ook alle 
Italianen naar Rome gekomen zijn, zo druk is het. Na een uur 
wachten kunnen we de bus in. We rijden door een verstopte stad. 
Overal ziet het zwart van de mensen. Bij het Colosseum is de druk-

door Bas Douwes
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Europese fragiele X verenigingen komen  bij elkaar in Rome

te enorm. Wat een mensenzee. Toch blijft de sfeer overal heel 
relaxt en gemoedelijk. Zou het met het weer te maken hebben? 
November en dan nog zo’n lekker zonnetje!

Fragiele X taart
‘s Avonds hebben we ons openingsetentje. We treffen elkaar in 
een klein restaurant aan de Tiber. We hebben een zaaltje voor 
onszelf. Iedereen stelt zich voor en vertelt wat over zijn of haar 
vereniging. Ook worden de ledenaantallen steeds genoemd. Met 
onze 300 leden in ons kleine Nederland doen wij het niet slecht!

Ik zit bij de Engelsen en de Fransen. We praten over van alles en 
nog wat: de verenigingen, maar ook over onze kinderen en hoe 
onderwijs, zorg en werk geregeld zijn in onze landen. Ondertus-
sen is het eten op zijn Italiaans: fantastisch en vooral veel: na het 
eerste voorgerecht volgt een tweede en dan nog een derde en 
pas daarna de ‘primi piatti’: het echte voorgerecht. Daarna volgt 
pas het hoofdgerecht. De Italiaanse vereniging heeft extra werk 
van het dessert gemaakt: een reusachtige fragiele X taart! Pas om  
1 uur ben ik terug in het hotel en duik moe mijn bed in.

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Passie voor fragiele X
De volgende dag beginnen we om negen uur in de zaal van de 
jeugdherberg. Deze eerste dag is er een spreker uitgenodigd: 
professor Pietro Chiurazzi van het klinisch genetisch centrum van 
de katholieke universiteit van Rome, doet verslag van een aantal 
wetenschappelijke bijeenkomsten over fragiele X in verschillende 
landen (Amerika, Australië en Italië). Pietro heeft ooit nog in Rot-
terdam bij professor Ben Oostra gewerkt en refereert met zicht-
baar plezier aan die periode.

Hij schetst de verschillende onderzoeken naar fragiele X medicatie 
die nu lopen. Ik hoor niet heel veel nieuws, maar het is mooi om 
te zien met hoeveel passie en enthousiasme Pietro spreekt, met 
name ook over het belang van goede contacten tussen weten-
schappers en de fragiele X families. We bespreken de mogelijk-
heid om tot een maandelijkse ‘wetenschapsupdate’ voor families 
te komen.

Onderzoek naar medicatie
‘s Middags gaat het eerst over de lopende ‘clinical trial’ van farma-
ceut Novartis. Dit onderzoek naar de werking van een medicijn bij 
fragiele X loopt namelijk in verschillende van de aanwezige lan-
den. In de trial voor volwassenen nemen 160 mensen met fragiele 
X deel. Aan die voor adolescenten 140. Resultaten worden eind 
2013/begin 2014 bekend. We praten over de aanpak van Novartis 
en sommige verhalen druppelen binnen over de werking, maar je 
kunt er uiteindelijk toch weinig over zeggen, want in de trial wordt 
ook een nepmiddel (placebo) gegeven.

Daarna bespreken we de lopende Europese projecten. Er is een 
brochuretekst gemaakt voor algemeen gebruik over FXTAS en FX-
POI (vervroegde overgang), die inmiddels beschikbaar is in het 
Engels, Frans en Duits. Binnenkort start het werk aan een brochure 
over het fragiele X syndroom zelf. Wij gebruiken de teksten ook als 
basismateriaal voor onze eigen flyers die volgend jaar verschijnen. 
Verder gaan er andere interessante materialen rond, waar we in 
Nederland wel wat aan kunnen hebben. Om het Europese netwerk 
meer zichtbaar te maken, besluiten we - naast de website die er al 
is en die door ons in Nederland ‘gehost’ wordt - ook op Facebook 
zichtbaar te worden met een zogenaamde ‘fanpage’.

Jörg Richstein, voorzitter van de Duitse vereniging, showt het  
eerste t-shirt met het Europese logo. U ziet de voorzijde...
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Napoli wint
Aan het einde van de dag eten we in een pizzeria, speciaal uit-
gezocht door onze Italiaanse gastvrouw Milena. De pizzeria is het 
formaat van een forse huiskamer en zit helemaal vol. Op de kop-
se kanten van de ruimte worden de volledige wanden in beslag  
genomen door reusachtige schermen waarop aan beide kanten 
dezelfde voetbalwedstrijd levensgroot te zien is. Als Napoli scoort 
barst er een enorm kabaal en gejuich uit, mensen springen op 
en de pizza’s vliegen door de lucht. Wat een heerlijke sfeer! Zei 
ik Napoli? Ik ben toch in Rome? Het blijkt dat de eigenaar van 
de pizzeria uit Napoli komt, net als zijn gasten en net als Milena! 
Milena legt uit dat de Napolitaanse pizza veel lekkerder is dan de 
Romeinse: een heel andere korst…

ZONDAG 3 NOVEMBER

De volgende dag, terug in de jeugdherberg, vertelt Linda Sorensen, 
‘associate director’ van de National Fragile X Foundation (NFXF), 
over het werk van deze Amerikaanse fragiele X vereniging. Ze is 
speciaal naar Rome gekomen om onze twee dagen bij te wonen. Ze 
vertelt over de aanpak in Amerika. De NFXF heeft een klein kantoor 
met acht professionele krachten die een netwerk van 53 actieve ou-
dergroepen ondersteunen. Linda vertelt over het proces dat de NFXF 
nu doormaakt, waarbij die oudergroepen sterker onder de vlag van 
de NFXF worden gebracht, met een logo, materialen, training en on-
dersteuning. Met een beetje goede wil zou je zo’n model ook voor 
het Europese netwerk voor je kunnen zien, maar iedereen vindt dat 
veel te vroeg en bovendien is Europa toch veel diverser dan de VS, 
al was het maar door de verschillende talen.

Let ‘em know
Voor de Amerikaanse vereniging is fondsenwerving cruciaal. Hun 
inkomsten zijn daar grotendeels van afhankelijk (en niet van sub-
sidie zoals bij ons). Linda vertelt over verschillende projecten zoals 
een zeer succesvolle virtuele wandel/hardloopevent van 5 kilo-
meter (zoek maar eens op internet met de termen let ‘em know 

fragile x). Zoiets zou ook mooi zijn in Nederland bedenk ik, vooral 
voor bekendheid en ‘awareness’ voor fragiele X. Er worden ook 
ervaringen met fondsenwerving uitgewisseld.

We discussiëren met Linda over hoe ver we moeten gaan met het 
Europese netwerk. Moeten we een Europese vereniging vormen? 
Dat heeft voordelen, want dan zijn we formeel iets en kunnen we 
bijvoorbeeld contracten tekenen en een beroep doen op (Euro-
pese) gelden. Maar er zijn ook praktische bezwaren: in welk land 
moeten we ons dan vestigen? En wie gaat alle administratieve 
werk hiervoor doen? We aarzelen en willen de mogelijkheden met 
voors en tegens eerst goed uitgezocht hebben.

Monnikenwerk
Aan het eind van de ochtend bespreken we weer een aantal  
lopende Europese projecten. Zo is door België en Engeland hard 
gewerkt aan een fragiele X woordenboek met verklaringen  
van moeilijke fragiele X begrippen. Zo te horen is dit echt een 
monnikenwerk geweest. Zie voor de resultaten verderop in deze 
nieuwsbrief.

Ook bespreken we het Europese enquêteproject. We willen graag 
een vragenlijst rondsturen naar Europese families over allerlei  
aspecten van fragiele X (zoals wij twee jaar geleden in Nederland 
hebben gedaan). De gekozen partner om ons hierbij te helpen is 
afgehaakt, waardoor het allemaal langer duurt, maar er is goede 
hoop dat we toch volgend jaar een eerste enquête zouden kunnen 
uitvoeren.

Striptease
Dan heeft voorzitter Joerg Richstein nog een verrassing in petto. 
Het logo van het Europese netwerk is af en hij presenteert het 
door een kleine striptease. Onder zijn overhemd draagt hij het  
allereerste T-shirt met het logo.

In de middag maken we nog een rondje, waarbij iedereen wat kan 
vertellen over inspirerende activiteiten in zijn eigen land. Er komen 

leuke dingen langs, maar ik zit een beetje 
op hete kolen omdat mijn vlucht naar Ne-
derland binnen enkele uren gaat en ik nog 
moet inchecken. Ik vertel zelf wat over de 
fragiele X app. Vinden ze bijzonder.

Samen met de Zwitserse voorzitter reis ik 
voortijdig af naar het vliegveld. Mijn on-
rust over de vlucht blijkt terecht. Via een 
heel andere route met overstap in Milaan 
kom ik uiteindelijk pas zondagavond laat 
in Nederland aan. Ik zie wel een beetje 
op tegen mijn werkdag morgen, maar kijk 
met een goed gevoel terug op deze inspi-
rerende dagen in Rome!

…en hier is de achterzijde!

e u r o p a
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Orphanet

Orphanet is een internet portal gericht op zeldzame aandoenin-
gen. De portal geeft een overzicht van centra en professionals met 
expertise over zeldzame aandoeningen en er is ook een overzicht 
te vinden van de lopende onderzoeken. Ook voor fragiele X is er 
een pagina (zie onder). De site wordt door verschillende internati-
onale gezondheidsorganisaties onderhouden. Het nieuwe fragiele 
X expertisecentrum in Rotterdam zal als startend centrum worden 
aangemeld bij orphanet.
 
Links:
www.orpha.net (beschikbaar in NL en ENG)
Via zoekfunctie doorlinken naar pagina fragiele X syndroom

 Voor regionale bijeenkomst in Limburg

Mijn naam is Angèle Boom. Ik ben getrouwd met Gerard Boom en 
wij zijn de ouders van een zoon van acht jaar met het fragiele X 
syndroom. Ik zou graag op een (mid)dag in april op een locatie in 
Maasbracht (Limburg) een bijeenkomst willen opzetten waar ou-
ders/verwanten en belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten, 
het liefst met een arts of wetenschapper erbij die dan komt spre-
ken. En misschien ook nog met medewerking van stichtingen die 
hier dan een standje hebben. Maar er zal vooral volop gelegen-
heid zijn om met elkaar te praten. Heb je hier interesse in en zou 
je er graag naar toe gaan? Zo ja, laat het dan weten door mij een 
email te sturen: angeleboom@gmail.com 

Hoeveel mensen hebben wereldwijd fragiele X gerelateerde 
aandoeningen? Hieronder vindt u de huidige geschatte (indruk-
wekkende) aantallen.

Premutatie
•  Wereldwijd zijn er 20 miljoen dragers (mannen en vrouwen) 

van een premutatie
•  Vrouwelijke premutatiedragers: ongeveer 1 op 250 in de alge-

mene populatie
•  Mannelijke premutatiedragers dragers: ongeveer 1 op 400 in 

de algemene populatie
 

Volledige FX mutatie
• Wereldwijd zijn er 1,75 miljoen dragers van een volle mutatie: 
•  Vrouwelijke dragers van een volle mutatie: ongeveer 1 op de 

6.000 in de algemene populatie
•  Mannelijke dragers: ongeveer 1 op de 4.000 in de algemene 

populatie

FXTAS: Geschatte aantal wereldwijd: 6 miljoen mensen

FXPOI:  Geschatte aantal wereldwijd: 7 miljoen mensen

Fragiele X wereldwijd

Neem eens een kijkje op  
www.fragilex.eu. Daar vindt 
u deze kaart met de logo’s van 
de Europese verenigingen. Als u 
op een logo klikt, heeft u direct  
toegang tot de website van de 
betreffende vereniging. Ook 
goed voor uw talenkennis!

OPROEP 
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Daan is een 19-jarige jongen met het fragiele X syndroom. Hij woont in de 
provinciestad K. met zijn vader, moeder en zijn zusje Marthe. Daan gaat naar 
school, naar de laatste groep van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). 
Hij gaat naar gymnastiek en naar muziekles. Over het leven van Daan.

DAANDAANDAANHet leven van

mijn schouder als ik achter de computer zit 
en scant onze mailbox op bekende namen 
die reageren op de uitnodiging. “Nee Daan, 
deze mail gaat heel ergens anders over…” 
Hij schrijft de namen op lijstjes en komt dan 
bij ons zijn zorgen uiten. “Komt Sasja ook?” 
“Nee, Daan, die zit in Nieuw-Zeeland, dat 
is te ver voor een feestje. “En Henriette?” 
En Roel? “Ja, die komen wel Daan.” Namen 
en lijstjes, eindeloos is hij er mee bezig, 
honderden velletjes volgeschreven. Je kunt 
inderdaad zeggen dat het feest nu echt bij 
hem leeft. Het houdt niet meer op. 

Als de grote dag daar is, heeft hij een prach-
tige poster gemaakt met “Welkom!” erop, 
met daaronder alle namen van de mensen 
die gaan komen. We plakken hem op de 
deur. Daan doet persoonlijk voor iedereen 
open en wat geweldig is: (bijna) iedereen is 
ook gekomen. Het huis is helemaal vol met 
Daan als stralend middelpunt. Hij gaat met 
hapjes rond en kletst met iedereen.

Als iedereen iets te drinken heeft wil ik 
toasten en een kort toespraakje houden. 
Daan wil ook wat zeggen. Heel knap zoals 
hij de kamer vol mensen toespreekt. Tot 
midden in zijn toespraak de bel gaat. Daan 
weg, want hij ziet het als zijn taak om per-
soonlijk open te doen… Dit leidt tot alge-
mene hilariteit!

Daan geniet en is vrolijk en laat zich van zijn 
allerbeste kant zien. Het is echt een andere 
Daan dan die jongen die zich zo terugtrekt 
op zijn kamer. Bijzonder om de sociale kant 
van Daan in volle actie te zien. Wat dat be-
treft is het jammer dat het niet elke dag 
feest is!

Lees op www.fragieleX.nl in Meer Daan ook de oude afleveringen van Het leven van Daan.

Feestje 

Soms maak ik mij wel zorgen over Daan. Als 
hij thuis is, wil hij niet zoveel. Hij trekt zich 
het liefste terug op zijn kamer achter zijn 
laptop en kijkt via ‘uitzending gemist’ naar 
kinderprogramma’s. Als het aan hem ligt, zit 
hij er de hele dag. Het zitvlak van zijn Ikea-
bureaustoel is inmiddels weggesleten…

Om hem te betrekken bij dingen in het ge-
zin, om hem deel te laten nemen aan het 
sociale leven, dat valt nog niet mee. Na het 
avondeten gaat hij snel weer naar boven. 
Mee boodschappen doen? Geen zin. Op be-
zoek bij vrienden? “Ik blijf liever thuis, pap”. 
Natuurlijk slepen we hem wel eens mee en 
soms vindt hij het dan ook wel leuk, maar 
altijd was hij liever thuis gebleven. Hij is 
echt blij als hij weer naar zijn kamer kan. 
Voor ons ook niet echt stimulerend.

Daarom is het goed dat we voor deze 
huismus met laptop de boel eens hebben 
omgekeerd. In plaats van dat hij er op uit 
moet -onder de mensen- hebben we het 
zo georganiseerd dat de mensen naar hem 
komen. De aanleiding mag er dan ook zijn: 
Daan gaat van school, aan het werk. We be-
sluiten voor deze gelegenheid een feestje 
te geven en familie, vrienden en bekenden 
uit te nodigen. We vertellen het Daan, en 
hij reageert in eerste instantie wat stilletjes. 

Vindt hij het wel leuk, zo’n feestje ter ere 
van hem? Dat zal toch wel? We hangen zijn 
schooltas aan de vlaggenstok en sturen de 
foto daarvan als uitnodiging rond. Vanaf 
dat moment begint het feest voor Daan 
te leven. Hij houdt nauwlettend in de ga-
ten wie er allemaal komen. Hij hangt over 


