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uit de vereniging

Bij dit nummer bijgesloten vindt u onze nieuwe flyer voor FXTAS. 
We zijn heel blij dat deze er is en we hopen dat hij zal bijdragen 
tot meer bekendheid van dit nare syndroom. Met speciale dank aan 
de familie Schurink: Mannus, Emmie en hun dochters en kleinkinde-
ren. Na al eens eerder in de nieuwsbrief model te hebben gestaan  
voor het onderwerp FXTAS, waren ze nu weer bereid hun gezicht te 
lenen om de folder mooi te illustreren. Vooral omdat ook zij het heel 
belangrijk vinden dat er meer bekendheid komt rondom FXTAS. Dus 
bij deze bedankt! De volgende stap zal zijn dat we voor FXTAS ook 
een huisartsenbrochure gaan maken. De eerste gesprekken daarover 
hebben inmiddels plaatsgevonden. 

In deze nieuwsbrief zetten we de spotlight eens op een aantal grote 
gezinnen. Een gezin is vaak al druk, maar met fragiele X kinderen 
erbij vraagt het helemaal een organisatorisch masterbrein…. 
Veel leesplezier toegewenst!

Een uitgave van de Fragiele X Vereniging Nederland

FXTAS | een neurologische 

aandoening in verband met fragiele X

Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, 

behandelaars en andere betrokkenen

Familiedag 
25 mei 2014 
in de Betuwe
Dit jaar wordt de familiedag van de fragiele X  
vereniging gehouden op zondag 25 mei, iets eer-
der dan voorgaande jaren in verband met Pinkste-
ren en schoolvakanties. De locatie is ook al bekend: 
we gaan naar Wilgje Buitensport in Buren (Betu-
we), een leuke plek in een hele mooie omgeving. 

Op de dag kan onder begeleiding worden deel - 
ge nomen aan verschillende activiteiten. Er is een 
klimparcours (laagdrempelig en veilig), een lucht-
kussen, er zijn steps en er kan weer geknutseld 
worden. Maar vooral: tijd om elkaar (nog) beter 
te leren kennen en ervaringen uit te wisselen en 
met elkaar een relaxte middag te hebben. Meer 
informatie volgt nog in de officiële uitnodiging. Zet  
25 mei alvast in uw agenda!

De nieuwe flyer 
voor FXTAS
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Marcia Braden is in de Verenigde Staten dé specialist als het gaat 
om gedrag en leren bij fragiele X. Van oorsprong lerares in het 
speciaal onderwijs, werkt ze nu als psychologe. Ze houdt zich haar 
leven lang al bezig met fragiele X en werkte daarbij samen met 
andere leidende fragiele X experts zoals Randi en Paul Hagerman. 
Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan over gedrag 
en leren bij fragiele X en is lid van de wetenschappelijke raad van 
de invloedrijke Amerikaanse fragiele X vereniging, de National 
Fragile X Foundation (NFXF).

De dag is 5 oktober
Het is daarom voor ons als vereniging echt bijzonder dat we erin 
geslaagd zijn haar naar Nederland te halen. Dat kon vooral door 
samen te werken met de Duitse en Italiaanse zusterverenigingen, 
waar zij ook zal spreken. Door gezamenlijk de reiskosten te dra-
gen, werd het mogelijk haar over te laten komen. Het zorgt er ook 
voor dat onze contactdag dit jaar een maand eerder is (dus niet 
in november, maar in oktober) en deze keer op een zondag wordt 
gehouden, dit vanwege haar reisschema). De contactdag is dus op 
zondag 5 oktober.

Wat kunt u verwachten?
Als geen ander heeft Marcia Braden inzicht in de achtergrond van 
gedragingen van onze kinderen en kan ze vertellen over welke 
‘interventies’ werken en welke niet. Ze zal haar methode van wer-
ken op de contactdag uitgebreid uit de doeken doen. In ons voor-
gesprek gaf ze aan hier in elk geval al 3 uur (!) nodig te hebben in 
de plenaire sessie. Ze zal zich daarbij niet alleen richten op fragiele 
X kinderen (jongens en meisjes), maar alle leeftijden zullen aan 
bod komen. De sessie is gericht op ouders en familieleden, maar 
kan ook voor leerkrachten en hulpverleners die met fragiele X te 
maken hebben heel waardevol zijn. In de middag willen we u de 
gelegenheid geven om in kleinere groepen met haar door te pra-
ten over de dingen die u met uw kind(eren) meemaakt of waar u 
vragen over heeft. 

Koptelefoons
Omdat de sessie in het Engels is en omdat we willen dat iedereen 
in staat is het te volgen, zullen we zorgen voor simultaanvertaling, 
waarbij u de vertaling via een koptelefoon kunt horen. In verband 
met alle technische voorzieningen verwachten we wel dat we 
deze keer een bijdrage in de kosten zullen vragen. We zijn de dag 

nog aan het opzetten, de locatie en de rest van het programma 
is nog niet bekend. Maar het staat in elk geval vast dat Marcia 
Braden komt. Zodra we meer informatie hebben, laten we u dat 
weten via Fraxflits en Nieuwsbrief. 

Mocht u nu al willen inschrijven voor de dag, dan kan dat door een 
mail te sturen naar info@fragielex.nl

De contactdag wordt dit jaar bijzonder. Het is ons namelijk gelukt 
om Marcia Braden op onze dag te laten komen. Deze Ameri-
kaanse specialiste op het gebied van fragiele X zal de hele dag 
aanwezig zijn en uitgebreid spreken en workshops houden over 
alle aspecten van gedrag bij fragiele X.

Marcia Braden op 
onze contactdag

“Every child enters the world with unique potential…
…and if you’re the parent or teacher of a child with develop-
mental disabilities, you know that potential exists. The pro-
blem is – how do you bring it out? You know they can learn, 
you know they have something to contribute, but how do you 
manage their behavior? How do you adjust their environment? 
And how do you apply all their incidental knowledge?
I have spent many years helping others strike the right ba-
lance between the needs of children and the demands of the 
world around them. I have advised parents and education pro-
fessionals around the world in the art and science of helping 
children with autism, Fragile X, and Asperger’s Disorder thrive. 
From teaching life skills at home to specialized curriculum in 
school, I can give you the tools you need to maximize your 
child’s potential.”
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i n t e r v i ew

AIs ik bij hen langs ga, krijg ik bij de deur een warm onthaal van 
Stevan die Chester, het hondje, vasthoudt en van Klaas Michael die 
naast hem staat. In de kamer schuif ik aan bij Marja en Henk om 
te praten over hun grote gezin met de twee fragiele X jongens.

Diagnose
Marja begint te vertellen. Omdat ze al dochter Luçandra had toen 
Klaas Michael werd geboren, viel het haar op dat hij zich erg traag 
ontwikkelde. Voordat Klaas Michael werd geboren, was het niet 
bekend dat het fragiele X syndroom in haar familie voorkwam. 
Van haar neef en de neef van haar vader wist men alleen dat ze 
verstandelijk beperkt waren, de oorzaak daarvan was niet bekend. 
Toen Klaas Michael twee en een half jaar was, werd er na bloedon-
derzoek bij het genetisch centrum in Utrecht bij hem de diagnose 
fragiele X syndroom gesteld. Ondanks deze diagnose en dus de 
kans op een volgend kind met het fragiele X syndroom, weerhield 
dat Marja niet om haar kinderwens in vervulling te laten gaan. 
Stevan bleek echter ook het syndroom te hebben.

Opvoeden
Wat Marja heel knap heeft gedaan is het deels alleen opvoeden 
van haar kinderen. Haar ex-man is Afrikaans en woont in het bui-
tenland. Eigenlijk kunnen alleen Klaas Michael en Luçandra zich 
hem nog herinneren. Stevan was nog heel klein toen hij vertrok. 
Marja woonde toen op Urk, waar haar familie vandaan komt. Ze 
bleef alleen achter met de jongens en haar dochter Luçandra. 
Luçandra was als meisje al erg betrokken bij de opvoeding van de 
jongens. Ze speelde met de jongens en moederde over hen. Op-
passen deed ze ook wel eens, altijd op haar jongste broertje, de 
oudste ging dan naar opa en oma, de ouders van Marja.
De ouders van Marja zijn sowieso altijd een grote steun geweest 
voor haar en de kinderen. Ze stonden en staan altijd klaar, daar is 
Marja hen erg dankbaar voor. Het interview dat ze nu geeft en dus 
nu in deze nieuwsbrief staat, moet een verrassing zijn voor haar 
ouders. Marja: “Va en moe, dankjewel voor alles!”.

De vonk sloeg over…
Twee jaar geleden ontmoette ze Henk via een christelijke inter-
netdating site. Het klikte eigenlijk al meteen bij het chatten en 
toen ze elkaar in het echt ontmoetten, sloeg de vonk over. Na vijf 
maanden vroeg Henk Marja, ten overstaan van al haar collega’s, 
ten huwelijk. “Dat was echt heel mooi”, zegt Marja met een glim-
lach. Ze is daarna met Klaas Michael en Stevan naar Groningen 
verhuisd, waar Henk al woonde. De band met Urk is echter niet 
verdwenen, want daar woont Marja’s familie. Luçandra wilde niet 
mee verhuizen naar Groningen, zij is nu 19 en woont in het chalet 
van Marja en Henk op de Urker camping. In het weekend en in 
vakanties komt iedereen daar regelmatig samen, zodat ze elkaar 
toch vaak zien en samen zijn. De beide jongens zien Henk inmid-
dels als hun papa. “Eerst had ik een zwarte papa en nu heb ik een 
witte papa”, zegt Klaas Michael vol trots.

Zingen en voetballen
Eenmaal in Groningen moesten Henk en Marja een school en na-
schoolse activiteiten zoeken voor de kinderen. “Dat was best een 
opgave om alles opnieuw te regelen voor de jongens”, vertelt 
Marja. Ze vonden een goede, kleine ZMLK-school waar ze veel met 
de kinderen ondernamen en waar de juffen enthousiast overkwa-
men. “Ze organiseren veel projecten en leuke dingen voor de kin-
deren”, zegt Henk. Zoals de Koningsband, waar Klaas Michael en 
Stevan via deze school lid van zijn en waar ze vaak mee optreden. 
Naast het zingen zitten de jongens allebei op voetbal. In Gronin-
gen heb je Kids United, een voetbalvereniging voor kinderen met 
een beperking. Stevan vindt dat heel leuk, maar Klaas Michael 
zingt liever. Hij zit op een theaterclub voor kinderen met een be-
perking. Marja: “Klaas Michael staat tijdens voetbal vaak op doel 
en maakt dan allerlei dansbewegingen en vergeet dan helemaal 
dat hij ook nog af en toe een bal moet proberen tegen te houden!”

Daarnaast worden ze elke twee weken op donderdag opgehaald 
door een goede kennis van Henk die hij via de kerk kent. Hij be-

Fragiele X kinderen geen bezwaar
“Henk heeft echt een frisse kijk op opvoeden” 

Marja Vermaas-Hoefnagel en Henk Vermaas zijn net een jaar vers getrouwd en wonen in 

de stad Groningen. Beiden brengen kinderen mee uit eerdere huwelijken. Henk heeft  

drie volwassen kinderen, twee zonen en een dochter, die op zichzelf wonen. Marja heeft 

ook drie kinderen, een dochter en twee zonen. De zonen van Marja hebben fragiele X: 

Klaas Michael (15 jaar) en Stevan (9 jaar). Een gesprek over ‘hun jongens’ en hoe het is 

voor Henk om er twee bijzondere zonen ‘gratis bij te krijgen.’

door Claartje Arlman, fotografie Marja Vermaas-Hoefnagel 
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geleidt ook andere mensen met een beperking en heeft zelf een 
broer met Downsyndroom. Hij haalt Klaas Michael en Stevan eens 
in de twee weken op donderdag uit school om iets leuks met 
ze te doen. Meestal gaan ze dan bij hem thuis koken en met de 
honden wandelen en ‘s avonds zwemmen. Soms lekker naar de 
McDonalds. De jongens vinden het geweldig en hierdoor hebben 
Marja en Henk een avondje vrij om samen iets te doen. Om negen 
uur worden ze weer thuisgebracht.

Wennen aan herhaling
Henk, die door zijn relatie met Marja twee zoons erbij kreeg, 
naast zijn eigen drie volwassen kinderen, heeft de jongens echt 
in zijn hart gesloten. “Bijzonder was het zeker, maar ik vond het 
ook direct al geweldige kerels”, blikt hij terug. Natuurlijk waren er 
ook dingen waaraan hij moest wennen, zoals de ‘herhaling’. “Elke 
dag is bijna altijd hetzelfde, met dezelfde handelingen en steeds 
maar weer herhalen van dezelfde regels. Die structuur hebben ze 
gewoon nodig, dat had ik me nooit zo gerealiseerd.” Ook verwon-
dert hij zich nog vaak over de invloed van het syndroom: “Weet je, 
ik vind het bijvoorbeeld nog steeds lastig om te weten waar een 
karaktereigenschap ophoudt, en het syndroom begint.” 

Hij vindt het heel fijn dat de jongens lekker nuchter zijn: “De din-
gen die ze zeggen en doen, je kan echt veel van ze leren.” Hij 
geeft als voorbeeld dat toen zijn eigen zoon het huis uitging, Klaas 

Michael aan hem vroeg of hij verdrietig was. Toen Henk dat be-
aamde zei Klaas Michael: “Als je nou een beetje gaat huilen, en 
vanavond lekker gaat slapen, dan komt morgen alles weer goed!” 
Met deze uitspraak wordt Klaas Michael door zijn moeder ook al-
tijd gerustgesteld en nu probeerde hij zijn vader gerust te stellen! 
En zegt Henk: “Het gekke is, alleen al door dat te zeggen, hielp 
hij mij enorm.”

Aanwezige stiefbroers
De kinderen van Henk moesten wel wennen aan hun nieuwe 
stiefbroertjes die nogal aanwezig zijn en de nodige drukte met 
zich meenemen, en gewoon ook ander gedrag vertonen dan zij 
gewend zijn.
Toch merkt Marja dat de jongens door hun sociale en aanhanke-
lijke houding ook hún harten hebben weten te stelen. Als Henks 
kinderen - inmiddels volwassen - op bezoek zijn, zitten de jongens 
er gezellig bij en geven aandacht aan iedereen door middel van 
complimentjes en grapjes. Klaas Michael fêteert de dames dan 
met een “wat zit je haar leuk” of “wat een leuke jurk!” Stevan 
daagt de jongens graag uit tot stoeien.

Frisse kijk op opvoeden
Omdat Henk er niet vanaf het begin bij was, heeft hij volgens 
Marja “een frisse kijk” op de opvoeding. Bovendien merkt ze hoe-
veel steun ze aan haar man heeft en hoeveel fijner het is om het 
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opvoeden met zijn tweeën te doen dan in je eentje. Naast de 
frisse blik die Henk heeft, vond hij het ook een uitdaging om te 
zien wat de jongens nou wel konden in plaats van alleen te kijken 
naar wat ze niet konden. Stevan en Klaas Michael zijn bijvoorbeeld 
heel goed in de weg/route onthouden. Als Marja of Henk een 
verkeerde afslag nemen, vragen zij meteen: “Waar gaan we naar 
toe?” Samen vormen Henk en Marja zo met hun samengestelde, 
bijzondere gezin een gelukkig clubje, waarin liefde, zorg voor el-
kaar en vooral ook veel plezier, centraal staan.

Wie doet hij na?
Gevraagd naar de karakters van de jongens, geeft Henk aan dat ze 
heel verschillend zijn. “De jongste, Stevan, is meer een ‘jongens-
jongen’. Hij houdt erg van stoeien, klussen en met de kruiwagen 
lopen. Hij is ook iets meer van het stoer en brutaal doen.“ “Al doet 
hij dat soms vooral om zijn onzekerheid te verbergen.”, vult Marja 
aan. Stevan doet ook graag mensen na. Leuk, maar probleem is 
dat hij nooit meer ophoudt. Marja probeert dan uit te vogelen wie 
hij nadoet, zodat ze kan zeggen: “Nee, je bent niet ...”. Als ze dat 
zegt, stopt hij er meestal wel mee. Stevan uit zijn onzekerheid 
iets meer dan zijn broer. Hij vraagt nog wel eens of hij het goed 
doet en of hij lief is. “Stevan praat niet zo makkelijk als je hem 
iets vraagt, maar hij kan wel opeens op de praatstoel zitten”, zegt 
Marja. Henk vertelt lachend: “Dan is hij van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat hardop aan het vertellen wat hij denkt en ziet, en de 
juf aan het naspelen. Hij is helemaal gek van slagbomen en zegt 
dat hij later bij een receptie bij de slagbomen wil werken. Dat hij 
dan op een knopje mag drukken om die open te doen. Als je hem 
vraagt wat hij later wil worden zegt hij ‘receptie’.”

Schaafwond
Klaas Michael is heel goed in het onthouden van plaatjes en ge-
zichten. Hij heeft het ook wel eens over de toekomst, bijvoorbeeld 
over trouwen en kinderen krijgen en waar hij later wil wonen.
Klaas Michael heeft moeite om zijn gevoelens te uiten, en soms 
is het dan lastig om er achter te komen of en hoe hij zich bijvoor-
beeld pijn heeft gedaan. Hij vertelt het niet en laat het ook niet 
merken. Marja kwam ooit ’s avonds bij het in bad gaan erachter 
dat hij een enorme schaafwond op zijn rug had. Op school leert hij 
dan ook om meer zijn gevoelens te uiten.

Baard in de keel
De broertjes hebben veel aan elkaar, maar natuurlijk wordt er af 
en toe ook gekibbeld. De interesses van Stevan en Klaas Michael 
zijn vrij beperkt. Klaas Michael houdt erg van K3, toneelspelen en 
familie. Hij is al van jongs af aan met muziek bezig. Luistert graag 
de hele dag door naar K3 en kijkt YouTube filmpjes of zingt liedjes 
van de kerk met een microfoon. Op de vraag of hij ook goed kan 
zingen, zegt Marja: “Hij kon goed de wijs houden en het ritme zat 
ook wel goed, totdat hij de baard in de keel kreeg en niet zo goed 
meer wist hoe hij daar mee om moest gaan. Vaak kiest hij dan 
voor de hoge stem, ook tijdens het praten, dat probeer ik hem af 
te leren.” Klaas Michael wil later graag in een restaurant werken 
en in de studio met K3.

Om te laten zien hoeveel de jongens van muziek houden, pakt 
Klaas Michael zijn gitaar en Stevan zijn microfoon en laten ze een 
spetterend optreden zien van de Koningsband. “Goedemorgen, dit 
is een optreden van de Koningsband!” Met dit concert nog in de 
oren, neem ik afscheid van deze bijzondere familie.

Dit interview werd afgenomen door Claartje Arlman (23).  
Zij studeert in Groningen. Haar broer Just (20) heeft het fragiele 
X syndroom. 



Alhoewel de navigatie in mijn auto mij feil-
loos naar de juiste straat brengt, is het huis 
moeilijk te vinden door de onduidelijke 
nummering. Maar omdat een gezin met 
vier kinderen vast een grote auto moet 
hebben, hoef ik toch niet lang te zoeken: 
een grote MPV voor de deur wijst me de 
weg!

Bij binnenkomst valt me vooral de rust op; 
het is acht uur in de avond en het is sereen 
stil in huis, het hele spul ligt op bed. Als 
ik dat benoem, moeten Rianne en Martijn 
hard lachen. Ze waren juist laat vandaag 
en het was verre van rustig geweest, de 

Hoe houd je alle ballen hoog?
Rianne en Martijn hebben vier kinderen, waarvan twee met het fragiele X syndroom

Op een maandag-
avond rijd ik een 
nieuwbouwwijk in 
Alkmaar binnen om 
een interview te doen 
met Rianne, 37 jaar, 
getrouwd met Martijn 
en moeder van vier 
kinderen. Ik ben 
benieuwd hoe zij en 
haar man het regelen 
met vier kinderen 
onder de 8 jaar. 
Waarvan twee 
kinderen met het 
fragiele X syndroom.

Door Brigitte  
Hermans

Fotografie:  
Lilian Wildeboer

kinderen zaten zichzelf en elkaar in de weg 
en het was een hele toer om ze op tijd 
en rustig in bed te krijgen. Ik kan erover 
meepraten, als moeder van twee kinderen 
waarvan één FX heeft en de ander heftig 
pubert, is het ook bij ons regelmatig bal.

Stralend
Terug naar deze familie. Mijn eerste vraag 
aan Rianne is of ze altijd al een groot ge-
zin wilde. ‘Ja!’, zegt ze stralend. Ze wilde 
altijd al vier kinderen, ook toen de twee 
oudste kinderen, Thijs van (toen) 3½ en 
Bram van (toen) 1½ , de diagnose fragiele 
X syndroom kregen, was haar wens onver-
minderd groot. En dus werden daarna nog 
Meike en Nils geboren. Het geluk was des 
te groter dat beide kinderen noch het fra-
giele X syndroom hebben, noch drager zijn. 
Dus nu bestaat het gezin uit Thijs, 8 jaar, 
Bram, 6 jaar, Meike bijna 3 jaar en Nils 9 
maanden oud. 

Een hele dagtaak dus, ware het niet dat 
Rianne ook nog, zij het nu op een heel laag 
pitje, ZZP-er is. Nadat ze in 2010 stopte als 
leerkracht in het basisonderwijs, is ze een 

thuisstudie voedingsconsulent gaan vol-
gen. Sinds twee jaar runt ze de praktijk 
(voedingsdesk) ‘Puur Riant’, waarbij ze 
zich richt op moeders met jonge kinderen. 
Ze schrijft blogs en ze geeft workshops 
over alles wat met voeding en puur te ma-
ken heeft. Ze doet dat in de avonduren, 
want alleen dan heeft ze tijd. Overdag zijn 
immers haar twee jongste kinderen thuis.

i n t e r v i ew
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Brengen en halen
Meike gaat twee keer per week een och-
tend naar de peuterspeelzaal, Nils is nog 
een baby. Thijs en Bram gaan naar spe-
ciaal onderwijs. Thijs zit vanaf zijn vierde 
op een ZMLK- school in Alkmaar. Hij zit in 
een speciale ‘autigroep’ en dat gaat heel 
goed. Bram zit nu nog op het SBO (speciaal 
basisonderwijs), maar gaat waarschijnlijk 
na de zomer naar een Mytylschool in Ber-
gen. Thijs gaat met een busje van en naar 
school, een keer per week brengen zijn 
ouders hem zelf. Bram wordt door Rianne 
elke dag gebracht en gehaald.

“Maar hoe doe je dat dan allemaal”, vraag 
ik enigszins verbaasd. Wat volgt is het ver-
haal van een redelijk geoliede machine. 
Rianne en Martijn zijn duidelijk goed op 
elkaar ingespeeld. Agenda’s worden naast 
elkaar gelegd en als Martijn wel eens thuis 
werkt kan hij ook brengen of halen of de 
kinderen opvangen uit school, zodat Rian-
ne snel een boodschapje kan doen.

Extra hulptroepen
Daarnaast zijn hun beide ouders beschik-
baar en oproepbaar om in nood bij te 
springen of een enkele keer op te passen. 

De kinderen kunnen ook bij de opa’s en 
oma’s logeren, maar nooit alle vier tege-
lijk! Die hulp is noodzakelijk om af en toe 
wat lucht en rust te creëren en dan nog 
is het een pittige klus, vandaar dat Rian-
ne en Martijn een paar jaar geleden een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben 
aangevraagd voor Thijs en Bram. Die aan-
vraag ging moeizaam en erg scheutig was 
het CIZ in eerste instantie niet (slechts 2 
uur per kind per week) en het moet elk 
jaar opnieuw aangevraagd worden, maar 
uiteindelijk hebben ze nu recht op 9 uur 
begeleiding voor Thijs en 4 uur voor Bram 
per week. En het is geen PGB maar Zorg in 
Natura (ZIN) geworden.

Op woensdagmiddag en om de week op 
zaterdagochtend komt nu een begeleid-
ster van Esdégé Reigersdaal (organisatie 
voor dienstverlening aan mensen met een 
handicap) om met de jongens te spelen, 
te (leren) fietsen, omgaan met verkeer, sa-
men een boodschapje doen, etc. Zij werkt 
ook aan overige ontwikkelingsgebieden 
met de jongens door middel van de me-
thode Kleine Stapjes. En dan is er nog een 
begeleidster die de jongens helpt met het 
trainen van sociale vaardigheden.

Als het gezin op zomervakantie gaat, gaan 
sinds een paar jaar ouders en schoonou-
ders mee (niet allemaal tegelijk natuur-
lijk). En niet alleen om Rianne en Martijn 
te ondersteunen, maar ook omdat de opa’s 
en oma’s het gewoon hartstikke gezellig 
vinden, en de kinderen ook!

Actief in de vereniging
En of het runnen van een groot gezin nog 
niet genoeg is, zijn zowel Rianne als Mar-
tijn actief betrokken bij de Fragiele X ver-
eniging. Martijn als bestuurslid en Rianne 
als spreker bij fragiele X gerelateerde bij-
eenkomsten. Zo heeft ze al twee keer een 
college gegeven bij de VU aan artsen in op-
leiding is ze bij het ROC in Zwolle geweest 
om studenten verpleegkunde meer te ver-
tellen over FX en was ze bij een congres 
voor jeugdartsen in Ede. Op deze manier 
wordt er meer bekendheid gegeven aan 
het FX syndroom en kan ze vertellen wat 
het in de praktijk betekent om een kind of 
kinderen te hebben met het syndroom.

Rianne vindt dit erg waardevol en leuk om 
te doen en ze zou het ook graag willen uit-
breiden, maar op dit moment ontbreekt de 
tijd er gewoon voor. Er zijn inmiddels wel 
twee mensen uit de vereniging bijgeko-
men die dit ook gaan doen, maar daarover 
in een volgende nieuwsbrief meer, als we 
ze aan u voor gaan stellen. 
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Eric heeft fragiele X, maar heeft uiteindelijk 
toch redelijk leren lezen en schrijven. Hij 
vindt schrijven bovendien leuk en is daar-
mee bezig op de multimediagroep van de 
dagbesteding. Eric schrijft sinds de vorige 
nieuwsbrief speciaal voor ons de column 
Fraxels waarin hij vertelt over wat hem be-
zighoudt. In de fraxel in dit nummer gaat 
het over een van de games die hij heeft 
gespeeld. De fraxel is helemaal van Eric, 
slechts punten, komma’s en hoofdletters 
zijn aangepast voor de leesbaarheid.
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Inkijkje in de 
wereld van een 
jonge man met 
fragiele X

Genieten
Hoewel druk en niet altijd makkelijk, geniet Ri-
anne (en Martijn natuurlijk �) ontzettend van haar 
gedroomde gezin van vier kinderen! De spreek-
woordelijke tropenjaren zijn nog niet voorbij, 
maar met alle hulptroepen en vooral met elkaar, 
redden ze het prima! En natuurlijk hebben ook zij 
af en toe meningsverschillen over de aanpak en 
opvoeding van de kinderen, lijkt het of het huis 
ontploft is met al dat speelgoed van de kinderen 
en zijn ze regelmatig doodmoe!

Toen ik weer in mijn auto stapte, zag ik tot mijn 
grote schrik dat het al bijna half twaalf was. En 
dat terwijl het eerste kind zich alweer 6 uur later 
meldt. ‘Geen probleem’ zou Rianne mij later ver-
tellen, ‘het was een leuk gesprek’, en dat vond 
ondergetekende ook!
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w e t e n s c h a p

Fragiele X expertisecentrum van start

Graag willen we u het Fragiele X Expertise Centrum voorstellen, een 
nieuw initiatief van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het 
Fragiele X Expertise Centrum bestaat uit een multidisciplinair team, 
waarin de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie/-psychologie, 
klinische genetica, kindergeneeskunde, neurologie en neuroweten-
schappen nauw met elkaar samenwerken op klinisch gebied en op 
onderzoeksgebied. Het Fragiele X Expertise Centrum is onderdeel 
van het centrum voor zeldzame, Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwik-
kelingsstoornissen van het Erasmus MC (ENCORE). 
 
De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie is initiatiefnemer voor dit 
expertisecentrum. Deze afdeling heeft veel ervaring met eetstoor-
nissen met vermagering, onbegrepen lichamelijke klachten, angst- 
dwang- en stemmingsstoornissen, infant mental health en ont-
wikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. De afdeling maakt 
eveneens deel uit van de expertisecentra voor Familiair autisme, 
Angelman syndroom, Tubereuze sclerose en Neurofibromatose.

Gericht op kinderen en jongeren
Het expertisecentrum is vanuit de afdeling kinder- en jeugdpsychi-
atrie/psychologie opgezet en is daarom in eerste instantie gericht 
op kinderen en jongeren t/m 18 jaar, met uitloop tot 21 jaar, dit 
voor zowel kinderen met een volledige mutatie als kinderen met 
een premutatie.

Binnen het centrum brengen we verschillende expertises samen 
onder één dak en bieden we vaste aanspreekpunten voor diverse 
specialismen. Het expertisecentrum zal ook een verwijsnetwerk 
opbouwen, zodat zorg in de eigen regio geboden kan worden en 
zodat verwezen kan worden voor goede vervolgbehandeling van-
af 18 jaar. Patiënten worden gezien door een kinderpsychiater, een 
klinisch geneticus en een kinderarts. Op indicatie zijn consultaties 
bij een kinderneuroloog, een arts verstandelijk gehandicapten of 
een psycholoog mogelijk. 

We realiseren ons dat er ook behoefte is aan ondersteuning van 
volwassenen met fragiele X, maar vanuit de opzet is dat nu niet 
de eerste doelgroep. Wel kan het centrum helpen met haar ver-
wijsnetwerk bij het doorverwijzen naar haar bekende specialisten.

Waarvoor kunt u bij het centrum terecht?
Patiënten en hun ouders kunnen bij ons terecht voor vragen in ver-
band met gedrags-, emotionele en/of leerproblemen. We kijken 
dan samen met ouders en patiënt naar welke hulp het beste zou 
aansluiten. Indien mogelijk bieden we deze hulp zelf, indien nodig 
verwijzen we gericht naar andere hulpverleners. De klinische ge-
netica biedt counseling rondom vragen over erfelijkheid en over 
de gevolgen van dragerschap of premutatie. De afdeling kinder-
geneeskunde zorgt voor een lichamelijke check-up. 

Eindelijk is het dan zover. Ook in Nederland hebben we nu een gespecialiseerd kenniscentrum voor fragiele X. In de afgelopen maanden 
opende het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam de deuren van het Fragiele X Expertise Centrum. Daarmee gaat een lang gekoesterde 
wens van onze vereniging in vervulling. Hieronder stellen de medewerkers van het Fragiele X Expertise Centrum zich aan u voor.

In de groepsdiscussie op de jaarlijkse contactdag van de vereni-
ging in 2013 zijn er diverse wensen voor het expertisecentrum 
geformuleerd. Door meerdere aanwezigen werd genoemd dat - 
nadat de diagnose fragiele X gesteld is - bij veel ouders de be-
hoefte bestaat aan uitleg en/of begeleiding, die op dat moment 
vaak nog niet voorhanden is. Vanuit het expertisecentrum zullen 
we gezinnen in deze fase helpen met informatie en waar nodig 
hulp. We willen collega-hulpverleners informeren over deze mo-
gelijkheid, zodat families, als ze daar behoefte aan hebben, in een 
vroeg stadium naar ons worden doorverwezen.

Veel ouders hadden ook vragen over de ontwikkelingsvooruit-
zichten en psychische problemen van hun kinderen. Vanuit het 
centrum kunnen we als dat nodig is bij kinderen op bepaalde be-
langrijke momenten in hun leven ontwikkelings- en psychiatrisch 
onderzoek uitvoeren. Door het op deze manier in kaart brengen 
van de ontwikkeling van kinderen, kunnen we meer zeggen over 
hun ontwikkelingsmogelijkheden en kunnen we psychische pro-
blemen vroeg opsporen en behandelen.

Tot slot wil het centrum ook de bestaande kennis over fragiele X 
vergroten, en in samenwerking met de afdelingen klinische gene-
tica en neurowetenschappen onderzoek doen naar nieuwe behan-
delmethoden. 

Momenteel staat het centrum nog in de kinderschoenen; samen 
met de vereniging zullen we onderzoeken wat het meest nodig 
is voor kinderen met fragiele X en hun ouders en zo het centrum 
verder opbouwen. Met behulp van onze internationale contacten 
met onderzoekers en behandelaars op het gebied van fragiele X 
zullen we onze eigen kennis verder vergroten.

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie neem dan contact op via 
fragielex@erasmusmc.nl of met de Fragiele X Vereniging Neder-
land via info@fragielex.nl. Voor onderzoek en behandeling door 
het Fragiele X Expertise Centrum is een verwijzing nodig van uw 
huisarts of van een medisch specialist. 

 
Wat biedt het Fragiele X Expertisecentrum
X Hulp bij gedrags- en leerproblemen
X Advies over medicatie
X Lichamelijk onderzoek
X  Advies over dragerschap en erfelijkheid 
    (genetische counseling)
X Begeleiding na de diagnose
X Ontwikkelingsonderzoek
Het centrum is gericht op kinderen en jongeren (tot 21 jaar)



Wie is Emma, wat doet ze in het dage-
lijks leven?
Mijn naam is Emma Moretto, ik woon samen met mijn 
man en onze twee konijnen in Lelystad. Ik heb mijn 
eigen vertaal- en tekstcorrectiebedrijf en ik houd ervan 
om in mijn vrije tijd te lezen en te koken. Verder speel 
ik competitiebadminton.

Wat is je betrokkenheid bij de vereniging? 
Wanneer was je voor het eerst bij een 
bijeenkomst van de vereniging?
Na jaren klachten te hebben gehad, heeft mijn vader 
in 2012 de diagnose FXTAS gekregen. We hadden ei-
genlijk tot dat moment nog nooit van deze aandoening 
of van het fragiele X syndroom gehoord. Ik hoorde kort 
hierna ook dat ik de premutatie voor FXS heb geërfd. Ik 
wilde hier meer informatie over hebben en heb daarom 
de website van de Fragiele X Vereniging opgezocht. Op  
9 november 2013 ben ik voor het eerst op de contact-
dag van de vereniging geweest. Het was mooi om aller-
lei lotgenoten te ontmoeten, maar ook wel emotioneel. 

Wil je in de toekomst nog meer doen 
voor de vereniging?
Ja hoor, als ik er tijd voor heb, vind ik het geen  
probleem. 

Hoe vond je het om de glossary te  
vertalen?
Het was erg interessant om de woordenlijst te ver-
talen; ik heb het gevoel dat ik de achtergrond van het 
fragiele X syndroom en FXTAS nu beter begrijp, hoe-
wel de materie complex blijft. De vertaling is trouwens  
nagekeken door Shimriet Zeidler van het Erasmus  
Medisch Centrum. 

De fragiele X woordenlijst bevat moeilijke  
termen op het gebied van fragiele X met een 
uitleg. U vindt er veel termen in die u tegen 
kunt komen in literatuur over fragiele X. U 
kunt de woordenlijst downloaden vanaf de 
website www.fragielex.nl

Mogen we u even voorstellen aan de vertaalster?
Begrippenlijst Fragiele X is klaar

Wij willen u graag voorstellen aan Emma Moretto. Emma heeft voor ons de fragiele X woordenlijst vertaald, een echte  
monnikenklus! Een klein stukje daarvan hebben we al in de vorige nieuwsbrief gepubliceerd. Deze uitleg van moeilijke  
‘fragiele X woorden’ is nu klaar en wordt binnenkort op de site gezet. 
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XX Het team

Bram Dierckx is 
coördinator van 
het medicatie-
spreekuur en van 
het fragiele X  
expertisecentrum 
op de polikliniek 

kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie. 
Daarnaast is hij actief binnen het team 
ontwikkelingsstoornissen en in de consul-
tatieve dienst. Hij is tevens voorzitter van 
de KJP medicatiecommissie binnen het 
Erasmus MC/RIAGG Rijnmond en advise-
rend lid van de Geneesmiddelencommissie 
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugd-
psychiatrie. Verder is hij redacteur van het 
boekje Psychofarmaca in de KJP, uitgeverij 
van Gorcum. In aansluiting op zijn interes-
segebied is hij in opleiding tot klinisch far-
macoloog. Eind 2014 zal hij promoveren op 
het onderwerp stress-respons systemen in 
relatie tot gedrags- en emotionele proble-
men bij kinderen.

Gwen Dieleman is 
kinder- en jeugd-
psychiater en in-
tegraal medisch 
unithoofd van de po-
likliniek kinder- en 
jeugdpsychiatrie/-

psychologie. Naast haar management-
taken, is zij klinisch werkzaam op de polikli-
niek voor eetstoornissen met vermagering 
en is zij lid van de werkgroep die farmaco-
logische richtlijnen voor kinder- en jeugd-
psychiatrische stoornissen ontwikkelt. Bin-
nen het Expertisecentrum ENCORE speelt zij 
een coördinerende rol in het opzetten van 
expertisecentra voor specifieke erfelijke 
neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen, 
met daaraan verbonden wetenschappelijk 
onderzoek. In haar functie is zij tevens ver-
antwoordelijk voor het patiëntgebonden 
wetenschappelijk onderzoek dat op onze 
universitaire polikliniek een belangrijke 
plaats inneemt. 

Shimriet Zeidler 
is arts in opleiding 
tot klinisch geneti-
cus op de afdeling 
Klinische Genetica 
van het Erasmus 
MC. Zij is bezig met 

promotieonderzoek naar mogelijkheden 
voor gerichte behandeling van het fragiele 
X syndroom samen met Rob Willemsen. 
Zij heeft de klinische trial naar de effecten 
van AFQ056 bij jongeren met het fragiele 
X syndroom in Nederland uitgevoerd, een 
onderzoek dat door Novartis is opgezet. 
Daarnaast heeft zij reeds 2 jaar een fragie-
le X poli binnen de afdeling klinische gene-
tica in het Erasmus MC. Deze poli was tot 
op heden gericht op de genetische vraag-
stukken rondom het fragiele X syndroom. 
Zij zal het klinische genetische deel blijven 
doen binnen de nieuwe Fragiele X Experti-
se Centrum in het Sophia kinderziekenhuis
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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  
viereneenhalve dag per week naar de dagbesteding. Verder gaat hij naar  
gymnastiek en naar muziekles. Over het leven van Daan.

DAANDAANDAANHet leven van

echt plezier in en zag er dus het nut niet van 
in. Daarbij komt dat wij in dit opzicht voor 
hem niet te vertrouwen zijn: wij zeggen dat 
het leuk is, maar voor hem is het niet leuk. 
We zeggen dat niets hoeft, maar ondertus-
sen zetten wij hem toch op de lange lat-
ten. Zo wordt de auto de fuik naar weer een 
week geploeter in de sneeuw.

Daan is vasthoudend. Hij ligt daar al een uur 
maar te liggen en langzamerhand worden 
we wanhopig. Zijn er alternatieven? Niet 
gaan? Dat kan toch ook niet. We redeneren, 
we smeken (“Daan, toe nou”). Als de buur-
man met de lieve hond langskomt die Daan 
wel eens uitlaat, neem ik de hond mee naar 
zijn slaapkamer om hem af te leiden. De 
hond snuffelt aan Daans been, maar Daan 
geeft geen krimp. Niets helpt. 

Het is eigenlijk ook wel geweldig, bedenk 
ik. Hij moet er echt totaal geen zin in heb-
ben. En dat terwijl Daan meestal zo mee-
gaand is. Wat een elementaire manier om 
je ongenoegen duidelijk te maken! We 
moeten het zeer waarderen, vind ik. Maar 
lastig is het wel.

Dan hoor ik de douche lopen. Daan staat er 
onder. Het is mijn vrouw gelukt om Daan 
eruit te krijgen. Is hij gezwicht voor ons drei-
gen met water? Of heeft Daan uiteindelijk 
met de hand over zijn hart gestreken? We 
weten het niet. Dit onpeilbare van Daan, hij 
blijft verbazen na al die jaren. In de auto 
is hij vrolijk als altijd. We gaan er een hele 
leuke week van maken. Vooral voor Daan. 

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

Vertrek 

Het is vroeg in de ochtend als de wekker 
gaat. We moeten vroeg rijden, dan kunnen 
we in één dag op de afgesproken tijd in 
Oostenrijk aankomen. Onder de douche be-
denk ik dat wintersport voor mij nog altijd 
als een soort luxe vakantie geldt. Misschien 
moet je het van huis uit meegekregen heb-
ben om het als een vanzelfsprekendheid te 
zien. Bijzonder: deze keer gaan we met zijn 
vieren, Daan gaat ook mee.

De gang staat vol tassen. Ik begin de auto 
te pakken. Mijn vrouw maakt de kinderen 
wakker. Net als ik de doos op het dak vol-
stouw, komt ze naar buiten: “Daan komt 
zijn bed niet uit!” “Hoe bedoel je?”, vraag 
ik. “Nou, ik maakte hem wakker, maar hij 
kwam niet. Ik ging weer kijken, maar hij ligt 
daar als een plank, doet alsof hij slaapt en 
beweegt niet!”

Ik ga kijken en het is inderdaad zo: Daan ligt 
stil, reageert niet, zegt niets en ligt vooral. Is 
hij ziek? Ik praat tegen hem: “Daan, wakker 
worden, we moeten zo in de auto!.” Maar 
ik krijg geen reactie. Ik schud hem zachtjes 
heen en weer. Ik zie dat hij wakker is, maar 
hij houdt zijn ogen stijf dicht. Wat nu? Hoe 
krijgen we deze kerel van negentien in de 
auto? We besluiten eerst alles startklaar te 
maken en overleggen ondertussen. Wat is 
hier aan de hand?

Onze analyse: hij heeft geen zin. We heb-
ben het vaak geprobeerd met Daan op win-
tersport. Toen hij klein was, maar ook twee 
jaar geleden nog eens. Hij vond er eigenlijk 
nooit wat aan. Te moeilijk, hij had er geen 


