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Fragiele X Vereniging Nederland 
De	Fragiele	X	Nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	de	Fragiele	

X	Vereniging	Nederland.	De	Fragiele	X	Vereniging	Neder

land	komt	op	voor	de	belangen	van	iedereen	die	met	

fragiele	X	of	verwante	aandoeningen	te	maken	heeft.	

De	Fragiele	X	Vereniging	is	aangesloten	bij	de	VSOP	en	

bij	het	Ieder(in).	De	vereniging	is	bij	de	belastingdienst	

geregistreerd	als	goed	doel.	Wilt	u	lid	worden		

van	de	vereniging	dan	kan	dat	voor	25	euro	per	jaar.		

U	ontvangt	dan	onder	andere	deze	nieuwsbrief	gratis.

www.fragielex.nl  Op	onze	website	kunt	u	alles	

vinden	over	het	syndroom	en	over	onze	vereniging.	

Lid	worden	kan	daar	ook.	

Oplage nieuwsbrief  400	exemplaren	

Nabestellen  U	kunt	deze	nieuwsbrief	nabestellen	

via	de	webwinkel	op	www.fragielex.nl

uit de vereniging

Graag willen wij als vereniging fragiele X  
bekender maken, met name ook bij artsen. U 
kunt daar nu heel direct bij helpen. Bij deze 
nieuwsbrief bijgesloten vindt u onze eerste 
huisartsenbrochure. Die gaat over fragiele X, 
maar dan verklaard voor de huisarts. Met het 
bij behorende ‘potjeslatijn’ dat overigens – als je 
het als leek leest – soms best confronterend is, 
maar vooral ook bij elkaar een medisch totaal
beeld geeft van fragiele X. In dit nummer leest u 
over de achtergrond van de brochure. En hierbij 
mijn oproep: geef de brochure aan uw huisarts, 
als het enigszins gaat persoonlijk. Als we dat  
allemaal doen bereiken we honderden huis
artsen in Nederland! Doen dus!

We	zien	ernaar	uit.	Zoals	al	aangekondigd	

per	Fraxflits	en	per	brief:	op	5 oktober	hou

den	we	dit	jaar	weer	onze	contactdag.	Het		

thema	van	deze	dag	is:	gedragsaspecten 
van mensen met fragiele X.	De	dag	zal	

plaatsvinden	 aan	 het	 Erasmus	 Medisch		

Centrum	 in	 Rotterdam.	 We	 zijn	 erin	 ge

slaagd	in	samenwerking	met	de	Duitse	en		

Italiaanse	zustervereniging	de	Amerikaanse		

fragiele	X	expert	Marcia	Braden	uit	 te	nodigen.	De	ochtend	bestaat	

uit	een	 lezing	van	Marcia	Braden.	 In	de	middag	worden	workshops	

gehouden	in	kleinere	groepen	over	verschillende	onderwerpen	zoals	

schoolkeuze,	 brusjes,	 en	 cognitieve	 onderzoeken.	 U	 kunt	 meerdere	

van	deze	kortdurende	workshops	na	elkaar	bezoeken.	

Voor		informatie	of	vragen	over	de	dag:	info@fragielex.nl

ALV Om	 op	 de	 contactdag	

van	dit	jaar	de	tijd	met	Marcia	Bra

den	volledig	te	benutten,	beginnen	

we	de	contactdag	(in	tegenstelling	

tot	 andere	 jaren)	 niet	met	 een	 al

gemene	 ledenvergadering,	 maar		

direct	 met	 het	 inhoudelijke	 pro

gramma.	 De	 volgende	 algemene	

ledenvergadering	zal	volgend	voor

jaar	worden	gehouden.	U	ontvangt	

daar	 zoals	 gebruikelijk	 weer	 een	

uitnodiging	voor.

Europese bijeenkomst in Berlijn
Ook	 dit	 jaar	 zal	 er	 weer	 een	 bijeenkomst	 worden	 gehouden		

met	alle	voorzitters	van	Europese	verenigingen.	Dit	jaar	is	de	bijeenkomst	

in	 Berlijn	 op	 8	 en	 9	 november.	 Namens	 onze	 vereniging	 zal	 voorzitter		

Bas	Douwes	de	bijeenkomst	bijwonen.	

v e r e n i g i n g  n e d e r l a n d

Fragiele X Vereniging Nederland Telefoon 06 14 33 20 33E-mail info@fragielex.nl

www.fragielex.nl 

De Fragiele X Vereniging Nederland zet zich in voor:
•  verbeteren van de bekendheid van fragiele X en  aanverwante aandoeningen•  stimuleren van vroege diagnostiek•  belangenbehartiging voor mensen met fragiele X•  informatievoorziening voor ouders en verzorgers•  stimuleren van onderlinge contacten•  aandacht voor fragiele X bij onderwijs en ondersteuning

•  internationale contacten met andere fragiele X verenigingen 
•  bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
Andere uitgaven 
De Fragiele X Vereniging Nederland beschikt over meer  
informatiemateriaal. Drukwerk is te bestellen via de web-
shop op www.fragielex.nl

Brochure   Fragiele X syndroom: na de diagnoseFolders   Het fragiele X syndroom    FXPOI: verminderde vruchtbaarheid en vroege overgang in verband met Fragiele X
Tijdschrift    De nieuwsbrief van de vereniging verschijnt vier keer per jaar met nieuws uit de weten-schap, ervaringsverhalen en nieuws uit de verenigingBoek    Het leven van Daan: columns over een opgroeiende jongen met het fragiele X syn-droom

Websites   www.fragielex.nl  www.fragilex.eu

Fotografie © Jorn van Eck

Laatste herziening: januari 2012

Verwante aandoeningenAlle premutatiedragers kunnen FXTAS ontwikkelen op latere 
leeftijd. Vrouwen met een premutatie lopen de kans om 
een kind met fragiele X te krijgen en hebben bovendien 
risico op een (sterk) vervroegde overgang en onvruchtbaar-
heid (FXPOI). Hoe verschillend FXTAS, Fragiele X en FXPOI 
ook zijn in voorkomen en getroffenen (ouderen, vrouwen 
en kinderen), het zijn verwante aandoeningen, omdat ze 
alle drie worden veroorzaakt door de verandering in het fra-
giele X gen. Deze verwantschap is van groot belang in de 
diagnosestellingen.

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

Fragiele X en erfelijkheidDragers van het fragiele X syndroom hebben te ma-
ken met een genetische verandering (mutatie) van het  
X-chromosoom. Op dit chromosoom ligt het FMR1-gen. 
Dit gen regelt de productie van FMR-eiwit, dat nodig is 
voor het goed functioneren van de hersenen. De muta-
tie zorgt ervoor dat een stukje DNA-code (de code CGG) 
in het FMR1-gen vaker wordt herhaald dan normaal. 
Normaal is het aantal herhalingen tussen de 10 en 50.
Premutatie 
Bij de dragers van een premutatie ligt het aantal her-
halingen tussen de 55 en 200. Zij maken wel FMR-eiwit 
aan, maar de productie is verstoord (verhevigd). Deze 
grotere eiwitproductie kan op den duur een ‘toxische’ 
werking op de hersencellen hebben met FXTAS tot ge-
volg. 
Bij vrouwen kan de premutatie eierstokfalen en  
vervroegde overgang (FXPOI) veroorzaken.
Volledige mutatie
Er is sprake van een volledige mutatie als het aantal 
herhalingen meer dan 200 is. Boven deze kritische grens 
van 200 herhalingen wordt er helemaal geen FMR-
eiwit meer aangemaakt. Dit veroorzaakt het fragiele X  
syndroom, de meest voorkomende erfelijke oorzaak van 
een verstandelijke beperking

Van generatie op generatieDe genetische verandering wordt overgedragen van 
ouder op kind. Moeders hebben bij elk kind een kans 
van 50% om de premutatie door te geven, waarbij het 
aantal herhalingen groter kan worden. Vaders geven de 
premutatie onveranderd door en alleen aan hun dochters.
Met een DNA-test kan een premutatie of een volledige 
mutatie aangetoond worden. Dit gebeurt in een klinisch 
genetisch centrum. Hiervoor is altijd een verwijzing 
door huisarts of specialist nodig. Dit onderzoek wordt 
vergoed door de basisverzekering.

Oproep FXTAS
Als	bestuur	willen	we	leden	die	te	maken	hebben	

met	 FXTAS	 ondersteunen.	 Een	 van	 de	 ideeën	 is	

om	volgend	 voorjaar	 een	bijeenkomst	 te	 houden,	

specifiek	voor	mensen	met	FXTAS	en	hun	familie/

verzorgers.	 We	 denken	 daarbij	 aan	 een	 middag

bijeenkomst	die	vooral	gericht	zal	zijn	op	het	uit

wisselen	van	ervaringen.	Onze	vraag	is	of	hiervoor	

belangstelling	is.	Indien	u	daarvoor	belangstelling	

hebt,	zou	u	ons	dan	daarover	willen	berichten	op		

info@fragielex.nl?	 Ook	 als	 u	 suggesties	 heeft	

voor	de	middag,	dan	zijn	die	van	harte	welkom!	

Op	basis	van	uw	aanmeldingen	en	suggesties	zul

len	we	dan	deze	middag	opzetten.

Marcia Braden  
op onze contactdag

o n t w i k ke l i n g e n  i n  d e  v e r e n i g i n g

Contactdag = vol. U	kunt	zich	

helaas	niet	m
eer	aanm

elden.
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OffIcIëlE OpENING  
frAGIElE X pOlI  
Op 6 OktOBEr

Heel bijzonder: je snapt elkaar eigenlijk direct!
Eerste regionale fragiele X bijeenkomst in Maasbracht 

Een	 dag	 na	 de	 contactdag	 van	 onze	 vereniging,	 op	 maandag		

6	oktober,	opent	het	expertisecentrum	ENCORE	van	het	 Erasmus	

Medisch	Centrum	in	Rotterdam	officieel	de	deuren	van	de	fragiele	

X	poli.	Dat	doen	ze	met	een	openingssymposium	waar	verschillen

de	sprekers	aanwezig	zullen	zijn,	waaronder	Marcia	Braden,	wat	

de	opening	een	internationaal	tintje	geeft!	Professor	Ben	Oostra,	

de	 ontdekker	 van	 het	 gendefect	 dat	 verantwoordelijk	 is	 voor		

fragiele	X,	zal	de	opening	verrichten.

Het	 programma	 begint	 om	 13.00	 uur	 en	 eindigt	 om	 17.00	 uur.		

De	lijst	van	onderwerpen	en	sprekers	is	als	volgt:

• Prof.	dr.	F.	Verhulst	 Algemene	inleiding	

• Prof.	dr.	Y.	Elgersma	 	ENCORE:	van	muismodellen	tot	

klinische	trials

• Drs.	S.	Zeidler		 Fragiele	X:	een	overzicht		

• Prof.	dr.	R.	Willemsen	 FRMP	en	synaptische	functie		

• Prof.	dr.	F.	Kooy						 	Het	Fragiele	X	syndroom:	

van	muismodellen	tot	medicatie												

• Dr.	M.	Braden	 Gedrag	en	functie	van	gedrag	

• Drs.	B.	Dierckx	 	Het	Fragiele	X	Expertise	Centrum,	

een	multidisciplinair	team

• Prof.	dr.	B.	Oostra	 	Kennis	(terug)geven	aan	ouders	

en	patiënten

	 Afsluitende	borrel

Het	 symposium	 is	 grotendeels	 gericht	 op	 zorgprofessionals,		

maar	ook	de	 leden	van	de	Fragiele	X	Vereniging	Nederland	zijn		

van	harte	uitgenodigd.	Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden.	

Het	symposium	wordt	gehouden	in	het	Onderwijscentrum	van	het	

Erasmus	Medisch	Centrum	in	Rotterdam,	collegezaal	c113.

Voor	 aanmelding	 en	 informatie	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met		

fragielex@erasmusmc.nl.

door Angèle Boom

Op de landelijke fragiele X contactdag van november 2013 
vroeg Yvon Snelders, de secretaris van de Fragiele X Ver-
eniging aan mij of het iets voor mij was om een regionale 
bijeenkomst te organiseren. Dat wilde ik wel! En op 12 april 
was het zover: de eerste regionale fragiele X bijeenkomst 
in Maasbracht.

Zoiets	opzetten	vraagt	natuurlijk	even	wat	denkwerk	en	over

leg.	Na	wat	heenenweer	gemail	met	Yvon,	hebben	we	be

sloten	om	er	een	middag	van	 te	maken	waar	ouders	elkaar	

informeel	kunnen	ontmoeten,	zonder	‘professionele’	sprekers.	

Wij	zijn	zelf	immers	ook	experts!	

Het zag er leuk uit
Ik	had	gezorgd	dat	er	wat	documentatie	klaar	lag	op	deze	mid

dag:	een	aantal	tijdschriften	waar	veel	herkenbare	verhalen	in	

staan	zoals	‘Lotje	&	co’,	maar	ook	een	onderzoeksverslag	naar	

‘homeopathie	en	fragiele	X’	waar	ik	via	een	arts	van	stichting	

Pergamijn	aan	gekomen	was.	Zo	zag	het	er	gelijk	al	leuk	uit.

Om	half	twee	was	iedereen	aanwezig.	In	totaal	waren	we	met	

twaalf	mensen,	vooral	ouders	van	kinderen/volwassenen	met	

het	syndroom.	We	begonnen	met	een	voorstelrondje.	Laat	dat	

je	 trouwens	 maar	 weg,	 want	 dat	 had	 wel	 even	 tijd	 nodig.	

Iedereen	heeft	immers	genoeg	te	vertellen!	

Voor herhaling vatbaar
Na	de	pauze	hebben	we	een	paar	prikkelende	stellingen	en	

vragen	 doorgenomen,	 een	 leuke	 manier	 om	 elkaar	 aan	 het	

denken	te	zetten	en	lastige	dilemma’s	met	elkaar	te	bespre

ken.	Een	daarvan	was	bijvoorbeeld:	‘Wil	ik	de	zorg	zelf	doen	of	

haal	ik	een	professional	in	huis?’	Na	discussie	die	al	snel	van	

het	ene	onderwerp	naar	het	andere	ging,	waren	we	het	er	wel	

over	eens	dat	je	het	niet	allemaal	alleen	kunt.	

Ik	vond	het	een	gezellige	middag,	met	 leuke	en	herkenbare	

verhalen.	 Het	 is	 ook	 gewoon	fijn	 om	ervaringen	met	 elkaar	

te	delen	en	 je	verhaal	 te	kunnen	vertellen.	En	wat	ook	heel	

bijzonder	 is,	 is	dat	 je	elkaar	eigenlijk	direct	snapt.	Heel	vaak	

heb	je	aan	een	enkel	woord	genoeg	om	te	begrijpen	wat	de	

ander	bedoelt!

De	 conclusie	was	dan	ook	dat	 dit	 voor	 herhaling	 vatbaar	 is.		

Volgend	jaar	komen	we	weer	bij	elkaar!

Wil	 je	 misschien	 ook	 in	 je	 regio	 een	 bijeenkomst	 	

organiseren?	Een	mooiere	manier	om	in	contact	te	ko

men	 met	 andere	 ouders	 is	 er	 eigenlijk	 niet!	 De	 ver

eniging	kan	je	helpen	en	adviseren	(info@fragielex.nl)

o n t w i k ke l i n g e n  i n  d e  v e r e n i g i n g

Contactdag = vol. U	kunt	zich	

helaas	niet	m
eer	aanm

elden.
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b e l e i d s p l a n

door Bas Douwes 

Ik	 roep	 heel	 graag	 nog	 eens	 de	 missie	 van	 onze	 vereniging	 in	

herinnering.	

Met	die	missie	in	ons	achterhoofd,	hebben	we	toen	drie	

hoofd	taken	geformuleerd	voor	de	vereniging:

1.	 Bevorderen	van	onderlinge	contacten	tussen	onze	leden

2.	 	Meer	en	betere	informatie	over	fragiele	X	en	verwante	

	 aandoeningen

3.	 	Bevorderen	van	verder	wetenschappelijk	onderzoek	en	

	 kennisdeling

Per	 hoofdtaak	 hebben	 we	 in	 ons	 beleidsplan	 concrete	 acties		

benoemd	die	we	willen	uitvoeren	in	2014	en	2015.	Laten	we	eens	

kijken	hoever	we	daarmee	als	vereniging	tot	nog	toe		na	onge

veer	een	jaar		gekomen	zijn.	In	het	overzicht	geven	we	kort	de	

stand	van	zaken.	

Het	algemene	beeld:	er	is	al	heel	wat	gerealiseerd	en	we	boeken	

successen.	 Denk	 maar	 aan	 de	 nieuwe	 brochures	 voor	 FXTAS	 en	

Fragiele	X,	onze	spetterende	familie	en	contactdagen,	de	fragiele	

X	poli	enzovoort.	Maar	er	is	ook	werk	aan	de	winkel.	Wie	helpt	ons	

daarbij?	Bij	de	onderwerpen	staat	aangegeven	waar	we	aan	den

ken.	Voelt	u	zich	aangesproken	en	lijkt	het	u	wat	om	mee	te	hel

pen	in	de	vereniging?	Neem	dan	contact	op	met	info@fragielex.nl

Beleidsplan Fragiele X vereniging

Vorig jaar hebben we ons beleidsplan  

gelanceerd en besproken in onze algemene  

ledenvergadering, dat plan werd toen goed 

ontvangen. Een samenvatting hebben we  

gepubliceerd in Nieuwsbrief 15. Waar staan 

we nu, een jaar later, en waar liggen de 

grootste uitdagingen? Onderlinge contacten
a. Jaarlijkse familiedag 
De	familiedag	2014	was	een	superdag,	mede	dank	zij	het	weer,	de	

gezellige	mensen	en	alle	sportieve	prestaties.	Een	fotoimpressie	

vindt	u	in	dit	nummer.	Als	u	wilt	helpen	met	de	organisatie	van	dit	

soort	dagen,	laat	het	ons	weten!

b. Contactdag 2014 met thema gedrag 
De	contactdag	belooft	een	heel	 speciale	 te	worden.	Die	dag	zal	

dit	jaar	een	specifiek	thema	hebben	(gedrag)	en	heeft	met	Marcia	

Braden	een	gerenommeerde	gast.	De	organisatie	met	tolken	en	

apparatuur	maakt	deze	dag	 tot	een	unieke	gebeurtenis	voor	de	

vereniging!	Mag	u	eigenlijk	niet	missen!

c. Virtuele contactmogelijkheden 
Benoemd	als	thema	voor	de	langere	termijn.	Ontwikkelingen	op	

dit	gebied	gaan	natuurlijk	heel	snel.	Als	bestuur	zouden	we	graag	

eens	met	een	groepje	mensen	nadenken	over	hoe	we	hier	een	

stimulerende	rol	in	kunnen	spelen.	Voelt	u	zich	geroepen	mee	te	

denken?

d. Regionale bijeenkomsten 
We	zijn	heel	blij	dat	ons	lid	Angèle	de	uitdaging	heeft	opgepakt	

een	bijeenkomst	te	organiseren	in	het	zuiden	van	het	land.	U	leest	

er	meer	over	in	dit	nummer.	Wie	pakt	de	handschoen	op	en	orga

niseert	er	een	in	het	noorden,	het	oosten	of	waar	ook	maar?

Informatievoorziening
a. Nieuwe flyers voor FXTAS en FXPOI
We	 zijn	 heel	 blij	 dat	 deze	 flyer	 in	 2014		

verschenen	 is.	 FXTAS	 moet	 meer	 onder	 de	

aandacht	komen	en	we	hopen	van	harte	dat	

deze	flyer	daaraan	gaat	bijdragen.	Ook	voor	

FXPOI	geldt	dat	het	bekender	moet	worden.	

Deze	flyer	zit	nog	in	de	pijplijn.	We	verwach

ten	 dat	 deze	 in	 het	 voorjaar	 van	 2015	 zal	

verschijnen.

v e r e n i g i n g  n e d e r l a n d

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

Waar staan we nu?
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b. Nieuwsbrieven 
Hij	ligt	er	weer,	maar	het	is	altijd	

best	 een	 klus	 voor	 de	 redactie.	

Wilt	 u	ons	helpen,	geef	dat	dan	

aan!	 En	 daarvoor	 hoeft	 u	 heus	

niet	persé	in	de	redactie	te	gaan	

zitten	(al	is	een	ervaren	extra	re

dacteur	zeer	gewenst!).	Ook	door	

het	 aanleveren	 van	 een	 verhaal	

voor	 de	 Nieuwsbrief	 helpt	 u	 al	

enorm.	 En	 ideeën	voor	artikelen	

zijn	 ook	 altijd	 welkom!	 Laat	 het	

weten	via info@fragielex.nl

c. Website 
De	 website	 is	 misschien	 wel	 het	

belangrijkste	 visitekaartje	 van	de	

vereniging.	Als	bestuur	vinden	we	

dat	de	website	wel	een	nieuw	jas

je	kan	gebruiken.	Ook	moeten	we	

naar	de	inhoud	kijken.	We	hebben	

hier	al	het	nodige	voorwerk	voor	

gedaan,	maar	dit	is	iets	van	lange	adem	waar	we	ook	vormgevers	

en	webbouwers	voor	nodig	hebben.	Naar	verwachting	zien	we	hier	

de	resultaten	van	in	2015.	Kijkt	u	eigenlijk	nog	wel	eens	op	onze	

website?	Hoe	houden	we	hem	levend?	Als	u	daaraan	mee	wilt	wer

ken,	laat	het	dan	weten!	Voor	dit	onderwerp	geldt	dat	je	er	wel	wat	

ervaring	en	affiniteit	mee	moet	hebben,	het	is	tenslotte	IT….

d. Bekende Nederlander 
Een	BNer	voor	fragiele	X?	Dat	zou	prachtig	zijn,	maar	hoe	doe	je	

dat?	Wat	verwachten	we	van	die	BNer?	Eerlijk	gezegd	komen	we	

daar	als	bestuur	niet	goed	uit.	Heeft	u	een	goed	idee	en	kunt	u	

hierbij	helpen,	laat	het	weten!	

e. Huisartsenbrochures 
We	 zijn	 hartstikke	 trots	 op	 de	

huisartsenbrochure	 die	 nu	 bij	

deze	Nieuwsbrief	 is	bijgesloten.	

Eindelijk	ligt	er	een	duidelijk,	be

trouwbaar	 en	 uptodate	 beeld	

van	fragiele	X	voor	(huis)artsen.

U	leest	er	alles	over	in	deze	Nieuwsbrief.	En	we	hebben	een	twee

de	brochure	in	voorbereiding.	Die	zal	gaan	over	FXTAS	en	FXPOI.	

Die	vinden	we	zeker	zo	belangrijk,	want	FXTAS	en	FXPOI	zijn	mo

menteel	nog	veel	te	onbekend	bij	de	doelgroep.

f. Vraagbaak/fragiele X poli 
Als	vereniging	beantwoorden	we	zo	door	het	jaar	heen	heel	wat	

vragen	van	(nieuwe)	leden,	maar	ook	van	scholieren,	studenten,	

verzorgers,	wetenschappers	en	belangstellenden.	Hulde	hiervoor	

aan	het	secretariaat	dat	al	die	vragen	zorgvuldig	afhandelt	of	naar	

de	juiste	personen	doorzendt.	Dat	we	nu	intensief	samenwerken	

met	de	nieuwe	Fragiele	X	poli	van	het	Erasmus	MC	is	geweldig.	We	

kunnen	nu	als	vereniging	in	bepaalde	situaties	leden	doorverwij

zen	naar	dit	betrouwbare	en	kundige	expertisecentrum.	

g. Voorlichting geven 
Een	groepje	enthousiaste	ouders	 (Rianne,	Veronique	en	Francis)	

geeft	 af	 en	 toe	 op	 voorlichtingsbijeenkomsten	 een	 presentatie	

waar	ze	vertellen	over	hun	ervaringen.	Het	afgelopen	jaar	vonden	

zulke	bijeenkomsten	plaats	voor	jeugdartsen	en	voor	de	MEE.	

Als	het	gaat	om	duidelijke	voorlichtingsmaterialen	over	de	om

gang	met	mensen	met	fragiele	X	voor	scholen	en	werk/dagbeste

ding,	dan	valt	er	nog	een	wereld	te	winnen.	Zulke	informatie	kan	

enorm	helpen	onze	kinderen	beter	te	laten	functioneren	en	ze	ge

lukkiger	te	maken!	Als	bestuur	hebben	we	ons	in	het	beleidsplan	

voorgenomen	hiermee	aan	de	slag	te	gaan.	Wie	dit	een	uitdaging	

vindt	en	erover	wil	meedenken,	laat	het	ons	weten!

h. Fragiele X App 
Het	ontwerp	hiervoor	is	gemaakt,	alleen	het	softwarebedrijf	dat	

deze	 app.	 (als	 onderdeel	 van	hun	maatschappelijk	 programma)	

met	 ons	 wilde	 ontwikkelen,	 heeft	 meer	 tijd	 nodig	 door	 allerlei	

interne	veranderingen.	We	houden	de	vinger	aan	de	pols!

Kennisdeling
a. Wetenschappelijke ontwikkelingen volgen 
Op	onze	contactdagen	en	in	de	nieuwsbrieven	proberen	we	u	op	

de	hoogte	te	houden	van	de	wetenschappelijke	ontwikkelingen.	

Daarbij	helpt	het	enorm	dat	we	intensieve	contacten	hebben	met	

verschillende	artsen	en	wetenschappers,	niet	in	de	laatste	plaats	

met	professor	Rob	Willemsen	(zie	verderop	in	deze	Nieuwsbrief!).	

b. Deelname aan onderzoeken 
Het	is	jammer	dat	het	onderzoek	naar	het	medicijn	AFQ	vlak	voor	

de	zomer	is	stopgezet,	omdat	–	voor	het	eerst	–	ook	Nederlanders	

met	deze	 ‘medicatietrials’	mee	hadden	kunnen	doen.	Momen

teel	 ligt	er	bij	het	bestuur	een	nieuwe	aanvraag	voor	een	heel	

ander	type	onderzoek,	daar	hoort	u	binnenkort	meer	over.

c Kennisbank 
Na	een	aanvankelijk	goede	start	van	de	Universiteit	van	Amster

dam	om	samen	met	de	vereniging	een	kennisbank	op	te	zetten,	is	

dit	helaas	in	een	veel	langzamer	versnelling	gekomen	doordat	de	

UvA	het	traject	heeft	stopgezet	(bezuinigingen).	Kennisbank?	Dan	

gaat	het	dus	om	het	verzamelen	van	ervaringen	van	leden	(met	

behulp	van	enquêtes),	het	analyseren	en	het	weer	verspreiden	

van	die	informatie.	We	werken	nu	in	Europees	verband	aan	een	

project,	maar	dat	vraagt	tijd.	Als	u	dit	een	interessant	onderwerp	

vindt	en	internationaal	uit	de	voeten	kunt,	neem	dan	contact	op!

d. Fragiele X woordenlijst 
Beter	 beslagen	 ten	 ijs	 komen	 als	 het	 gaat	 om	 alle	 technische	

termen	rondom	fragiele	X,	FXTAS	en	FXPOI.	Emma	Moretto	heeft	

in	2014	een	vertaling	gemaakt	van	een	lijst	moeilijke	fragiele	X	

woorden,	opgesteld	door	een	aantal	andere	Europese	verenigin

gen.	Deze	lijst	is	te	downloaden	via	onze	website.
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b i j zo n d e r e  v e r h a l e n

Voor moeder Erna staan van links naar rechts: 
Tobias, Samuel, Christiaan, Simcha en Alexander.

Walter Punt uit Oldenzaal mailde de redactie van de  
vereniging wel een heel bijzonder verhaal. Hun zoon Youri 
(11) met fragiele X is met sprongen vooruit gegaan sinds 
ze een parkiet in huis hebben. 

Dat	zit	zo.	Vader	Walter	die	zelf	parkieten	fokt	in	een	volière,	

besloot	november	vorig	jaar	een	parkiet	in	huis	te	nemen,	You

ri	is	namelijk	erg	bang	voor	dieren	en	hij	hoopte	zo	de	angst	

wat	weg	te	nemen.	

Nadat	Walter	parkiet	Tommy	tam	gemaakt	had	en	had	leren	

praten,	gebeurde	er	 iets	wonderlijks.	 Youri	 ging	de	hele	 tijd	

met	de	parkiet	praten.	Daarvoor	deed	hij	dat	niet	zoveel	en	

nu	was	hij	niet	meer	 te	stoppen!	Ook	op	school	merkten	ze	

vooruitgang:	op	taalgebied,	maar	ook	dat	Youri	zichzelf	meer	

durft	te	uiten,	en	zijn	concentratie	is	beter	geworden.	Hun	am

bulant	begeleidster	Kirsten	Slichter	van	de	Twentse	Zorgcentra,	

bemerkte	ook	opmerkelijke	vooruitgang.

En	 het	 mooiste	 is,	 vertelt	 vader	 Walter,	 dat	 Youri	 sinds	 kort	

eindelijk	zindelijk	is.	Zijn	ouders	waren	daar	al	lange	tijd	mee	

bezig,	maar	sinds	de	parkiet	er	is	riep	Youri	steeds:	“Tommy,	

heb	je	alweer	gepoept”?	Goed	voorbeeld	doet	goed	volgen!

Inmiddels	durft	Youri	parkiet	Tommy	zelf	uit	zijn	kooi	te	halen	

en	zit	hij	op	zijn	schouder	als	Youri	bijvoorbeeld	achter	de	com

puter	zit.	Ze	zijn,	kan	je	wel	zeggen,	onafscheidelijk	geworden!

Wijzer met je parkiet
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Avondvierdaagse met tobias
Tobias, onze zoon die het fragiele X syndroom heeft, had altijd 
veel last van verlegenheid. Na onze verhuizing wilden we 
graag dat Tobias meer in de wijk zou gaan integreren, maar 
hoe pak je dat dan aan? 

door Erna de Vries 

Extra	 lastig	 is	 dat	 de	 school	 ver	 weg	 van	 huis	 is	 en	 de	 buiten

schoolse	opvang	ook.	De	avondvierdaagse	bracht	uitkomst.	Tobias	

wilde	vorig	jaar,	nadat	hij	zijn	broers	mee	zag	doen	aan	de	avond

vierdaagse,	graag	ook	meedoen…	maar	dan	wel	met	zijn	broers!	

Die	liepen	de	avondvierdaagse	met	hun	school.	De	belofte	werd	

snel	genoeg	gemaakt,	maar	moest	dit	jaar	ook	echt	waargemaakt	

worden…

T-shirt van school
Dat	betekende	dat	we	moesten	overleggen	met	de	ouderraad	en	

met	de	leerkrachten	van	de	school	van	zijn	broers.	In	de	klassen	

werd	iets	verteld	over	het	fragiele	X	syndroom	en	er	werden	fol

ders	uitgedeeld.Tobias	kreeg	een	Tshirt	van	de	school	aan	en	ik,	

zijn	stiefmoeder	Erna,	zou	éénopéén	meelopen	met	Tobias	sa

men	met	de	groep	van	broer	Simcha.

Beetje spannend….
Vorige	week	was	het	dan	zo	ver.	De	eerste	avond	was	een	beetje	

spannend	voor	Tobias.	Meelopen	was	erg	leuk,	maar	zingen	nog	

niet.	 “Tobias,	 de	 tweede	avond	gaan	we	 zingen,	 oké?”	 En	 toen	

hij	toch	had	meegezongen,	hoefde	hij	ook	niet	meer	naast	mij	te	

lopen.	Wát	een	plezier!

	

Vanuit	de	ouders	en	kinderen	kwamen	veel	positieve	reacties;	ze	

leren	Tobias	nu	beter	kennen.	Nu	op	naar	de	volgende	stap:	een	

taak(je)	 bij	 de	 voetbalclub	waar	 ook	 zijn	 broers	 voetballen.	Dat	

vindt	hij	veel	 leuker	dan	een	Gteam	5	kilometer	verderop.	Ook	

daar	kennen	ze	Tobias	al	een	beetje!	Zo	hopen	we	dat	Tobias	lang

zamerhand	zijn	plek	krijgt	in	Warnsveld.



Een	huisarts	heeft	een	uitgebreide	kennis	

over	allerlei	aandoeningen,	maar	kan	niet	

alles	 weten.	 Zeker	 als	 het	 om	 zeldzame	

aandoeningen	 gaat,	 is	 het	 ook	 voor	 een	

huisarts	 vaak	 lastig	 om	 de	 juiste	 en	 ac

tuele	 informatie	 te	vinden.	Dat	 fragiele	X	

zeldzaam	is	mag	wel	blijken	uit	de	inschat

ting	 dat	 een	 gemiddelde	 huisarts	 die	 30	

jaar	een	praktijk	 voert	 in	die	30	 jaar	één	

keer	te	maken	krijgt	met	een	patiënt	met	

het	 fragiele	 X	 syndroom.	 In	 zo’n	 geval	 is	

het	belangrijk	dat	de	huisarts	zonder	veel	

moeite	toegang	heeft	tot	betrouwbare	en	

uptodate	informatie	over	de	symptomen	

en	de	wijze	 van	behandeling.	Hiervoor	 is	

de	huisartsenbrochure	Fragiele	X	syndroom	

gemaakt.

Mooie aanleiding voor gesprek
Het	 centrale	 idee	 van	 de	 brochurereeks	

is	dat	de	patiënt	de	 ‘informatiedrager’	 is.	

Dat	betekent	dat	de	huisarts	de	brochure	

in	principe	krijgt	via	de	ouders/verzorgers	

als	de	diagnose	gesteld	is.	De	huisarts	kan	

zo	fungeren	als	eerste	aanspreekpunt	om	

daarna	een	begeleidende	of	 coördineren

de	rol	te	vervullen	als	het	gaat	om	verdere	

stappen	 en	 advisering.	 Het	 is	 verstandig	

als	hiervoor	een	uitgebreid	gesprek	wordt	

gepland,	waarbij	u	als	ouder/verzorger	in	

overleg	met	de	huisarts	de	gewenste	be

geleiding	 afspreekt,	 zodat	 je	 van	 elkaar	

weet	waar	je	aan	toe	bent.	

Met	de	brochure	beschikt	de	huisarts	dan	

over	 een	 duidelijke	 beschrijving	 van	 alle	

medische	en	medisch	sociale	aspecten	van	

fragiele	X.	En	wat	in	het	geval	van	fragiele	

X	natuurlijk	een	heel	belangrijke	rol	speelt:	

de	 erfelijkheid	 van	 de	 aandoening	 en	 de	

relatie	met	de	verwante	aandoeningen	FX

TAS	en	FXPOI.	Aan	deze	aspecten	wordt	in	

de	brochure	dan	ook	uitgebreid	aandacht	

besteed.	

Maar	ook	als	de	diagnose	al	 lang	gesteld	

is,	 is	het	van	belang	dat	uw	huisarts	over	

de	informatie	in	de	brochure	beschikt.	Het	

is	dus	altijd	goed	de	brochure	aan	uw	huis

Huisartsenbrochure over fragiele X syndroom
Geef hem aan uw huisarts

Bij deze nieuwsbrief vindt u bijgesloten een brochure over fragiele X die specifiek 
bestemd is voor uw huisarts. In deze brochure worden kort en zakelijk, en in medisch 
vakjargon de belangrijkste informatie over fragiele X weergegeven. De brochure is 
onderdeel van een serie brochures over zeldzame aandoeningen. 

arts	te	geven.	Het	kan	ook	een	mooie	aan

leiding	 zijn	 om	 met	 uw	 huisarts	 een	 ge

sprek	te	hebben	over	uw	kind	of	kinderen	

en	om	de	balans	op	te	maken.	Wat	gaat	er	

goed,	wat	kan	er	beter?	En	welke	rol	kan	

uw	huisarts	daar	eventueel	nog	bij	spelen?

Afspraak maken
Als	u	de	brochure	overhandigt,	is	het	vaak	

het	 handigste	 dat	 tegelijkertijd	 een	 af

spraak	 met	 de	 huisarts	 wordt	 gemaakt	

(bijvoorbeeld	voor	de	week	daarna).	Hoe

wel	deze	brochure	uw	huisarts	helpt	om	u	

beter	 te	begeleiden,	zal	hij/zij	voor	com

plexere	 vragen	 (bijvoorbeeld	 over	 FXTAS)	

toch	door	moeten	verwijzen	naar	specialis

ten.	Ook	hiervoor	zijn	in	de	brochure	sug

gesties	opgenomen.

Getoetst door medisch  
specialisten
De	huisartsenbrochure	is	gemaakt	door	de	

Fragiele	 X	 Vereniging	 Nederland	 samen	

met	 de	 Vereniging	 Samenwerkende	 Ou

der	 en	 Patiëntenorganisaties	 (VSOP)	 en	

het	 Nederlands	 Huisartsen	 Genootschap	

(NHG),	het	instituut	dat	verantwoordelijk	is	

voor	tal	van	standaarden	die	artsen	gebrui

ken	bij	het	diagnosticeren	en	behandelen	

van	aandoeningen.	De	inhoud	is	gecontro

leerd	 door	 verschillende	 (huis)artsen	 en	

medisch	specialisten.	

De	brochure	maakt	deel	uit	van	een	reeks	

informatiebrochures	voor	de	huisarts	over	

zeldzame	aandoeningen,	met	toegankelij

ke,	 praktische	en	betrouwbare	 informatie	

voor	huisartsen.	De	reeks	wordt	als	papie

ren	brochure	uitgebracht,	maar	 is	ook	via	

internet	 via	 verschillende	door	huisartsen	

gebruikte	 websites	 beschikbaar.	 De	 bro

chure	is	ook	digitaal	beschikbaar	via	www.

nhg.org,	 www.vsop.nl	 en	 natuurlijk	 via	

www.fragielex.nl.	

Inmiddels	 werken	 we	 ook	 al	 aan	 een	

tweede	 huisartsenbrochure.	 Deze	 gecom

bineerde	brochure	over	FXTAS	en	FPOI	zal	

volgend	jaar	gereed	komen.	

Even voorstellen: Marianne Nijnuis

Wie ben jij en wat heb jij met de 
huisartsenbrochure van doen?
Mijn	naam	is	Marianne	Nijnuis	en	ik	heb	de	

huisartsenbrochure	 fragiele	X	geschreven.	

Ik	 werk	 sinds	 maart	 2013	 voor	 de	 VSOP.	

hiervoor	heb	ik	gewerkt	als	jeugdarts	(arts	

op	het	consultatiebureau	en	op	school)	en	

daarvoor	als	arts	in	de	kinderrevalidatie.	Ik	

heb	sinds	lange	tijd	een	passie	voor	schrij

ven	en	de	combinatie	van	mijn	kennis	en	

deze	 passie	 maakt	 het	 schrijven	 van	 een	

huisartsenbrochure	zo	leuk.	

Wat vond je leuk aan het  
schrijven van de huisartsen-
brochure FX?
Ik	houd	ervan	om	me	helemaal	in	een	on

derwerp	 te	 verdiepen	 en	 dit	 te	 vertalen	

naar	 een	 leesbaar	 product.	 Fragiele	 X	 is	

een	heel	interessant	onderwerp,	waar	veel	

bij	komt	kijken.	Enerzijds	omdat	één	muta

tie	kan	leiden	tot	drie	totaal	verschillende	

ziektebeelden	en	anderzijds	om	alles	wat	

komt	kijken	bij	die	ene	aandoening.	

Wanneer is zo’n brochure een 
succes?
Wanneer	de	patiëntenvereniging	tevreden	

is	 en	de	 individuele	patiënten	er	 echt	 bij	

gebaat	 blijken.	 Daarnaast	 is	 het	 leuk	 om	

op	congressen	positieve	verhalen	over	de	

brochurereeks	terug	te	horen!	

Waar werk je nu aan?
Ik	werk	nu	aan	een	brochure	over	FXTAS/

FPOI,	deze	is	in	concept	af,	maar	zal	nu	door	

alle	betrokken	partijen	bewerkt	gaan	wor

den	voordat	deze	ook	het	vormgeefproces	

in	kan.	Daarnaast	werk	ik	aan	een	brochure	

over	IgA	deficiëntie,	een	zeldzame	stoornis	

van	de	afweer.	
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Eric	volgt	het	voetbal	op	nauwgezette	wij

ze.	Niet	zo	zeer	thuis	(want	wij	hebben	niet	

veel	met	voetbal),	maar	vooral	op	andere	

plekken	zoals	bij	de	weekendopvang,	zijn	

vrienden	of	de	dagbesteding.	Of	natuurlijk	

iedereen	die	maar	een	zinnig	weerwoord	

heeft.	 Zijn	 favoriet	 is	 N.E.C.	 uit	 Nijmegen	

(let	wel:	N.E.C.	en	niet	NEK),	en	vooral	niet	

Vitesse	uit	Arnhem.	Als	er	eens	in	de	twee	

jaar	 het	 Europese	 kampioenschap	 of	 we

reldkampioenschap	 is,	dan	kijken	we	wel	

met	veel	belangstelling	naar	het	optreden	

van	ons	nationale	elftal,	samen	met	vrien

den.	Eric	zit	dan	in	oranje	op	de	bank,	en	

leeft	mee.	Bij	winst	en	verlies	is	duidelijk	

aan	hem	het	verschil	te	merken,	ook	al	ken	

je	de	uitslag	zelf	niet.	Het	kon	dan	ook	niet	

anders	dan	dat	Erics	Fraxel	over	het	afgelo

pen	WK	zou	gaan.	De	Fraxel	is	gesplitst	in	

een	vooruitblik	en	een	terugblik.

Fraxel nummer 3

Brazilië - WK 2014: “Balen dat me voorspelling niet uit was gekomen”
Dit jaar, voordat het WK begon, was dit zijn vooruitblik:
Het bijna weer zo ver, het wereld kampioenschap in Brazilië. Volgende week is dan eindelijke zo ver, dan gaan de eerste wed-
strijden van start. In 2010, afgelopen jaar, was een geweldig WK in Afrika. Nederland won elke wedstrijd. Bert van Marwijk 
zei: “Het is een droom die uit komt, ongelooflijke”. Waren niet te stopen, maar toen in de finale moet we tegen Spanje, een 
lastige ploeg. Eindelijke verloren we van Spanje met 1-0. De heel wereld zeg het op de televisie. We konen weer naar thuis. 

De mooiste wedstrijd vond ik tegen Brazilië, Wereld kampioenschap in Afrika in 2010. Het was een erg mogelijke wedstrijd, 
maar ook heel mooie: uit eindelijke won met 2-1. Maar ook anderen wedstrijden heb met plezier naar gekijken. Hoop dat in 
Brazilië dit jaar op het WK kunnen winnen van Spanje. We wachten allemaal in spannend af. Hopelijk kunnen, na het WK terug 
kijken op een mooie wereld kampioenschap in Brazilië. Nederland en Duitslands in de finale dat zou een interessante wedstrijd 
zijn geweest dacht ik. De uit slag zou uit eindelijk zijn 2-0 voor Nederland.

Nu, nadat na een week of twee de gemoederen wat gekoeld zijn, is dit de terugblik:
In totaal doen er 31 land aan het wereld kampioenschap mee in Brazilië. In de Groepfase strijd 31 land om eerste plek in groep-
fase. Uit eindelijke blijven er 16 land over, die blijven in de Achtste Finale. Gaan strijd voor kwart Finale. Uit eindelijke, blijven 
er 8 Land over. Die gaan strijd voor een plek In de Halve Finale. In de Halve Finale moet Brazilië het opnemen tegen Duitsland, 
uit eindelijk verloor Brazilië met 1-7. ‘’Als Gastland, deed het erg pijn om zo te verliezen”. In de Halve Finale ook Nederland 
moet er aan geloven, na een harde strijd tegen Argentinië verloren we uit eindelijke met strafschoppen tegen Argentinië met 
2-4. Na de Nederlaag op Argentinië zei Arjen Robben: “Je win met z’n alle, je verlies met z’n alle. Die wedstrijd om de derde 
en vierde plaats kan me gestolen worden. Er is maar een dat tel, en dat is Wereld kampioen word. Voor mijn mogen die derde 
en vierde afschaffen. Het gaat maar om een ding, en dat is wereld kampioenschap beker winnen”.

Op zaterdag 12 Juli mogen Nederland nog gaan strijd om derde en vierde plaats tegen Brazilië. Het was uit eindelijke een  
bitter wedstrijd voor Brazilië, uit eindelijk verloren ze met 3-0. Op zondag 13 Juli in de finale stond uit eindelijke Duistland en 
Argentinië tegen over elkaar. Uit eindelijk in na een lang verlening won Duitsland met 1-0 van Argentinië. 

Uit eindelijk was heel interessant en geweldig wereld kampioenschap. Iemand had ooit gedag, dat Nederland 
de Groepfase zou overleven tegen Spanje, en Chili, en Australië. En tegen Argentinië in de Halve Finale 
met strafschoppen verliezen. Uit eindelijk zijn ze ver gekomen op het Wereld kampioenschap in Brazilië.

Ik balen natuurlijke dat me voorspelling niet uit was gekomen: Nederland Duitslands in de 
Finale. Uit eindelijk werd het Duitsland tegen Argentinië in Finale. Ik was zelf voor Argentinië. 
Ik hoop dat Argentinië uit eindelijk zou gaan winnen. Uit eindelijk werd Duitsland, 
ze wonnen met 1-0.

Eric.

f r a xe l

Inkijkje in de wereld van een jonge man met fragiele X
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Drie mooie koppies
In	de	huiskamer	van	de	familie	Jak	hangen	drie	in	het	oog	sprin

gende,	geschilderde,	portretjes	van	de	jongens.	Zo	op	het	oog	heel	

gewone	jongens,	ware	het	niet	dat	ik	weet	dat	twee	van	hen	het	

fragiele	X	syndroom	hebben:	Sebastian	en	Juliën.	Maar	als	het	aan	

moeder	Monique	ligt,	ligt	de	nadruk	vooral	op	‘gewoon’.	“Het	is	

zoals	het	is”,	zal	ze	vaker	zeggen	tijdens	het	gesprek.	

De	portretjes	gelijken	goed	want	ik	zie	meteen	wie	wie	is,	ook	al	

zijn	ze	alle	drie	vereeuwigd	toen	ze	een	jaar	of	12	waren.	Monique	

vertelt	 dat	 ze	 ook	heel	 goed	het	 karakter	 schetsen	 van	de	 jon

gens.	Sebastian	met	een	ingetogen	blik	is	wat	stiller,	observeert	

veel,	meer	naar	binnen	gekeerd.	Bij	Juliën	spat	de	open	blik	eraf,	

nieuwsgierig	en	guitig	kijkt	hij	 je	vanaf	het	canvas	aan.	Maurice	

hangt	in	het	midden,	tussen	zijn	grote	broers	in,	een	vrolijke,	ont

spannen	jongen.

Een moeilijke start
Sebastian	 werd	 geboren	 met	 een	 klaplong.	 In	 het	 ziekenhuis	

maakten	ze	vervolgens	de	fout	de	verkeerde	long	aan	te	prikken,	

waardoor	hij	nog	steeds	een	klaplong	had.	Eenmaal	uit	het	zie

kenhuis	heeft	hij	een	periode	veel	gehuild.	Het	zou	wel	door	zijn	

moeilijke	start	komen	werd	de	ouders	verteld.	Met	anderhalf	jaar	

ging	Monique	naar	de	huisarts	omdat	ze	vermoedde	dat	er	toch	

iets	anders	met	Sebastian	was.	Zo	kwam	ze	bij	het	VTO	(vroegtij

dige	onderkenning)	team	terecht	waar	ze	de	diagnose	‘autistisch’	

te	horen	kreeg.	Zo	modderden	ze	een	beetje	aan	en	via	de	peu

Een bijzonder stel broers
Sebastian, Juliën en Maurice

In Assendelft woont 
de familie Jak. 
Moeder Monique, 
vader John en drie 
zonen: Sebastian (22), 
Juliën (20) en Maurice 
(16). Tijdens de 
laatste familiedag van 
de vereniging zaten 
de jongens gebroe-
derlijk naast elkaar op 
een bankje. Een 
bijzonder stel, dat zag 
je zo. Tijd dus om 
eens nader kennis te 
maken met de Jakjes. 
Alleen Monique en 
Maurice zijn thuis, de 
rest is aan het werk.

door 
Brigitte Hermans 

terspeelzaal	ging	Sebastian	naar	de	basisschool.	Maar	motorisch	

ging	het	niet	goed	met	Sebastian,	hij	praatte	amper	en	hij	was	

niet	gelukkig	daar.

De	 ouders	 zijn	 toen	 op	 eigen	 initiatief	 naar	 een	 andere	 school	

gaan	zoeken	en	zo	kwamen	ze	bij	het	ZMLK	uit.	Zijn	juf	had	het	

vermoeden	 van	 fragiele	 X	 syndroom.	 En	 na	 verwijzing	 door	 de	

huisarts	werd	die	diagnose	in	het	AMC	inderdaad	gesteld.	

Op	dat	moment	was	Juliën	er	ook	al,	en	was	Monique	zwanger	van	

Maurice.	Al	eerder	was	er	bij	Juliën	een	vermoeden	van	ADHD,	en	

na	enig	aandringen	(!)	werd	bij	hem	ook	DNA	afgenomen.	De	test	

was	positief,	ook	fragiele	X.	Een	vlokkentest	wees	uit	dat	hun	on

geboren	zoon	níet	het	syndroom	had.	“En	dat	was	alleen	maar	om	

te	weten	waar	ik	aan	toe	was,	ik	zou	hem	sowieso	geboren	laten	

worden”,	aldus	Monique.	Dat	ze	er	redelijk	nuchter	ermee	omging	

blijkt	 als	 ze	 vertelt	 dat	 ’s	 avonds	de	huisarts	 op	de	 stoep	 stond	

om	de	diagnose	van	Sebastian	te	bespreken,	maar	dat	Monique	

gewoon	naar	haar	werk	was	gegaan.

Strand, bos en speeltuinen
Toen	de	jongens	klein	waren	ging	hun	moeder	eindeloos	met	ze	

naar	het	strand	en	bos.	Thuis	kwamen	ze	niet	tot	spelen,	dus	hup,	

naar	buiten!	“Had	 ik	maar	zo’n	bakfiets	gehad	die	 je	nu	zo	veel	

ziet”,	zegt	Monique,	“ik	had	een	trekkar	achter	mijn	fiets	bevestigd	

en	zo	ging	ik	overal	naar	toe.”	Op	een	open	plek	in	het	bos	kon	ze	

de	kinderen	beter	in	de	gaten	houden	dan	in	een	drukke	speeltuin	

waar	ze	de	jongens	snel	uit	het	oog	kon	verliezen.	Dat	is	altijd	wel	
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een	van	haar	angsten	geweest:	dat	ze	ze	kwijt	zou	raken.	Zelfs	nu	

nog	als	Juliën	plastic	weg	gaat	brengen	bijvoorbeeld	en	hij	langer	

wegblijft	dan	nodig	(hij	neemt	vaak	een	omweg	om	praatjes	te	

maken	onderweg),	vraagt	ze	zich	af	waar	hij	blijft.

Ze	snapte	er	ook	niks	van	dat	andere	ouders	een	boekje	konden	

lezen	 terwijl	 hun	 kinderen	 speelden,	 totdat	 ze	 een	 keer	 in	 een	

binnenspeeltuin	was	met	alleen	Maurice	en	wat	vriendjes.	De	kin

deren	 konden	 zichzelf	 vermaken	en	 zij	 konden	even	achterover	

zitten.	Het	kon	dus	wel!	Ze	had	ook	een	jaar

kaart	 van	 Artis,	 al	 betekende	 dat	 vooral	 met	

een	 rotgang	 langs	de	dieren	 linea	 recta	naar	

de	klimtoestellen.

Op de wankelplank
Monique	kon	veel	met	haar	 zonen	doen	om

dat	 ze	 in	 die	 tijd	 vooral	 ’s	 avonds	werkte	 als	

ziekenverzorgster,	man	John	nam	het	dan	over.	

Zo	heeft	ze	ook	thuis	veel	met	Juliën	en	Sebas

tian	de	mevrouw	De	 Jong	therapie	geoefend,	

na	school.	De	jongens	vonden	het	niet	leuk,	maar	het	moest!	Zo	

moesten	ze	op	een	wankelplank	lopen	en	ballen	naar	elkaar	gooi

en,	om	hun	motoriek	te	oefenen.	Maurice	vond	het	overigens	wél	

leuk,	hij	deed	enthousiast	mee!	 (Officieel	heet	het	de	Brain	Sti

mulating	Method	De	Jong,	kortweg	B.S.M.de	Jong	therapie).	Qua	

hulpverlening	kwamen	er	later	nog	twee	meisjes	van	de	PABO	in	

het	gezin	die	met	de	 jongens	schoolse	activiteiten	gingen	oefe

nen,	maar	ook	wel	eens	met	ze	op	stap	gingen	of	oppasten.	Ook	

nu	nog	ondernemen	Monique	en	John	veel	met	de	kinderen.	Ze	

gaan	naar	theatervoorstellingen	en	muziekoptredens	met	z’n	al

len,	doen	de	vakanties	die	ze	willen.	Zelfs	een	stedentrip	kunnen	

de	jongens	aan.

‘Grote’ broer Maurice 
Op	mijn	vraag	wat	Maurice	er	allemaal	van	vindt,	twee	broers	met	

een	verstandelijke	beperking,	krijg	ik	eigenlijk	alleen	maar	posi

tieve	antwoorden.	Hij	vindt	het	‘gewoon’,	weet	niet	beter.	Zelfs	zo	

dat	hij	vlak	voordat	hij	zijn	vriendinnetje	voor	het	eerst	mee	naar	

huis	neemt	zegt:	“O	ja,	ik	heb	trouwens	twee	broers	die	gehan

dicapt	zijn”.	

Toen	Maurice	vier	was	en	voor	het	eerst	naar	school	ging,	bleef	hij	

op	de	stoep	staan	wachten	met	zijn	rugzakje.	“Wat	doe	jij	nou”,	

vroeg	 zijn	 moeder.	 “Nou,	 op	 het	 busje	 wachten!”	 Boos	 dat	 hij	

was	dat	hij	gewoon	naar	school	moest	lopen,	hij	wilde	ook	met	

het	 busje!	 Maurice	 vond	 hun	 school	 ook	 leuker,	 met	 drama	 en		

muziek	en	zo.	Hij	voelde	zich	bijna	tekort	ge

daan	eigenlijk.

Hij	 heeft	 zich	 nooit	 geschaamd	 voor	 zijn	

broers,	nam	altijd	vriendjes	mee	naar	huis,	hij	

voelde	 eigenlijk	 geen	 beperkingen	 daardoor.	

Sterker	nog,	 zegt	Monique,	doordat	 Juliën	en	

Sebastian	 ‘speciaal’	 zijn,	 kregen	 ze	 vaak	 een	

voorkeursbehandeling,	kwamen	ze	op	plekken	

die	ze	anders	niet	gezien	zouden	hebben,	daar	

profiteerde	Maurice	natuurlijk	van	mee!

“Het	enige	wat	anders	is”,	vertelt	Maurice,	“is	dat	als	ik	weg	wil,	

eerst	moet	wachten	tot	mijn	ouders	thuis	zijn,	ik	kan	mijn	broers	

niet	alleen	laten.	Ik	moet	wat	meer	opletten	dat	ze	geen	gekke	

dingen	doen.”	En	hoewel	Maurice	de	jongste	is	zien	Julien	en	Se

bastian	hem	als	hun	grote	broer.

Zelfs nu nog als Juliën 

plastic weg gaat 

brengen bijvoorbeeld 

en hij langer wegblijft 

dan nodig, vraagt ze 

zich af waar hij blijft.
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Wat	 ouder	 nieuws,	 maar	 voor	 het	 ge

val	 u	 onze	 Fraxflits	 van	 8	 mei	 gemist	

heeft….

Het	farmaciebedrijf	Novartis	heeft	de	af

gelopen	periode	onderzoek	gedaan	naar	

de	effecten	van	het	medicijn	AFQ056	bij	

fragiele	X	patiënten	(‘trials’).	Het	onder

zoek	 is	uitgevoerd	bij	 zowel	een	groep	

volwassenen	als	bij	een	groep	jongeren.	

Een	trial	bij	kinderen	stond	gepland.

Novartis	heeft	via	een	persbericht	laten	

weten	dat	de	resultaten	van	het	onder

zoek	niet	voldoende	waren	om	door	te	

gaan.	 De	 resultaten	 van	 het	 medicijn	

waren	niet	 significant	beter	dan	de	 re

sultaten	met	een	nepmiddel	(placebo).	

Het	stopzetten	van	het	onderzoek	bete

kent	dat	er	geen	‘kindertrial’	meer	komt	

en	 dat	 ook	 de	 lange	 termijn	 extensie

studies	 worden	 stopgezet.	 Novartis	

geeft	 aan	 het	 jammer	 te	 vinden	 dat	

men	 het	 onderzoek	 moet	 beëindigen	

wegens	gebrek	aan	resultaat.

In	 Nederland	 is	 de	 deelname	 aan	 dit	

onderzoek	 zeer	 beperkt	 gebleven.	 Pas	

afgelopen	 zomer	 is	 het	 Erasmus	 MC	

gestart	om	enkele	patiënten	 in	de	trial	

mee	 te	 laten	 doen,	 uiteindelijk	 heeft	

maar	een	persoon	in	Nederland	aan	het	

onderzoek	deelgenomen.

We	vinden	het	natuurlijk	 teleurstellend	

dat	 een	 medicijn	 specifiek	 gericht	 op	

gedragsverbetering	bij	fragiele	X	helaas	

niet	blijkt	 te	werken.	Mochten	er	 in	de	

toekomst	 nieuwe	 onderzoeken	 starten	

of	 mogelijkheden	 zijn	 voor	 onderzoek

deelname,	 dan	 zullen	 wij	 u	 uiteraard	

weer	 op	 de	 hoogte	 stellen.		 Indien	 u	

nog	 vragen	 heeft	 en	 meer	 informatie	

wilt,	kunt	u	contact	opnemen	met	Shim

riet	 Zeidler	 van	 de	 afdeling	 Klinische		

Genetica	van	het	Erasmus	MC	in	Rotter

dam	via	het	mailadres:	

ervo@erasmusmc.nl

Stopzetting trials Novartis

Maurice	vertelt	verder	nog	een	paar	 leuke	

anekdotes	over	zijn	broers.	Sebastian	is	een	

mooie	 jongen	met	 zijn	bruine	ogen,	 lang,	

slank,	 mysterieuze	 blik.	 Meisjes	 vinden	

hem	vaak	 interessant,	 totdat	hij	 ineens	bij	

de	kassa	roept	“Mag	 ik	die	dvd	van	Mega	

Mindy?”	 “Je	 ziet	 ze	 dan	 schrikken”,	 zegt	

Maurice.	Wat	hij	best	grappig	vindt!	En	Juliën	

die	 ineens	Duits	bleek	te	kunnen	spreken!	

Hij	stapt	regelmatig	op	mensen	af	om	een	

praatje	te	maken,	zo	ook	in	een	zwembad	

in	 Duitsland.	 Na	 een	 paar	 dagen	 hoorden	

ze	hem	met	een	man	praten	en	zowaar	er	

klonk	Duits	uit	de	mond	van	Juliën!

De toekomst
Monique	en	John	zijn	

nog	niet	heel	erg	be

zig	met	hoe	het	in	de	

toekomst	verder	gaat.	

De	jongens	staan	wel	

op	 een	 lijst	 om	 ooit	

uit	 huis	 te	 gaan	 wo

nen,	maar	 tot	nu	toe	

zien	ze	de	meerwaar

de	daar	nog	niet	van	in.	Ze	vinden	het	gezel

lig	met	de	jongens	thuis,	het	loopt	goed,	ze	

kunnen	zo	voor	hun	gevoel	een	beter	oogje	

in	het	 zeil	 houden.	 Een	 logeerhuis	hebben	

ze	ook	nog	nooit	gedaan,	gewoon	omdat	ze	

het	niet	nodig	vonden.	Ze	vertrouwen	erop	

dat	er	een	moment	komt	waarop	het	goed	

voelt	ze	uit	te	laten	vliegen.

Juliën	en	Sebastian	hebben	allebei	dagbe

steding.	 Maurice	 start	 dit	 schooljaar	 met	

een	opleiding	Procestechniek	aan	het	Re

giocollege.	 Juliën	 zit	 bij	 de	 bakgroep	 en	

de	 houtgroep,	 wat	 betekent	 dat	 er	 bijna	

elke	 week	 een	 appeltaart	 op	 tafel	 staat.	

Hij	vond	koken	en	bakken	altijd	al	leuk.	In

middels	kan	hij	vlees	bakken,	soep	maken	

en	 begint	 hij	 soms	 alvast	 met	 koken	 als	

Monique	wat	later	is	(wat	hij	eigenlijk	niet	

mag..).	Dat	resulteert	soms	in	wonderlijke	

gerechten.	Juliën	kan	namelijk	vrijwel	niet	

lezen,	dus	laatst	had	hij	soep	gemaakt	van	

een	zakje	nasikruiden.	Sebastian	werkt	op	

de	tuingroep	en	bij	de	papiergroep	(inpak

ken,	 vouwen,	 nieten).	 Hij	

heeft	het	naar	 zijn	 zin	daar.	

Sebastian	kan	wel	een	beet

je	lezen,	houdt	van	TV	kijken	

en	van	K3.

De	broers	weten	dat	 ze	 fra

giele	 X	 hebben,	 maar	 Se

bastian	 ziet	 zichzelf	 niet	 als	

gehandicapt.	 Hij	 ziet	 ook	

een	leven	voor	zich	met	een	

vriendin	 en	 hij	 is	 wel	 eens	 verliefd	 ge

weest.	 Ondanks	 de	 zorgen	 die	 ze	 gehad	

hebben	toen	de	jongens	klein	waren,	heb

ben	 ze	 het	 altijd	 heel	 fijn	 samen	 gehad.	

Sebastian	 en	 Juliën	 hebben	 hun	 plek	 ge

vonden	op	hun	‘werk’,	 thuis	 loopt	het	al

lemaal	goed	en	ze	hebben	plezier	samen.	

Zoals	Monique	al	zei:	“Het	is	zoals	het	is	en	

we	maken	er	het	beste	van”.

Meisjes vinden hem 

vaak interessant,  

totdat hij ineens  

bij de kassa roept 

“Mag ik die dvd van 

Mega Mindy?”

Nieuws uit de wetenschap
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Op 23 mei van dit jaar werd rob Willemsen 

benoemd als professor aan de Erasmus  

Universiteit. Een bijzonder moment voor  

fragiele X want de onderzoeksgroep van  

rob Willemsen doet belangrijk onderzoek 

naar zowel fragiele X als naar fXtAS.

Als	 vereniging	 vinden	 we	 het	 geweldig	

voor	Rob.	Als	onze	medisch	adviseur	staat	

hij	altijd	klaar	om	ons	met	raad	en	daad	te	

helpen.	Dat	hij	nu	professor	is,	gunnen	we	

hem	van	harte	en	is	een	felicitatie	waard!

Gebruikelijk	 is	 dat	 een	 kersverse	 pro

fessor	 een	 inaugurele	 rede	 houdt,	 de		

zogenaamde	oratie.	De	hooggeleerde	heer	

rob Willemsen 
is nu professor

w e t e n s c h a p

Willemsen	 hield	 zijn	 rede	 op	 23	 mei	 in		

de	 aula	 van	 de	 Erasmus	 MC.	 De	 rede		

bevatte	 een	 mooie	 mengeling	 van	 zijn		

persoonlijke	drijfveren	en	zijn	visie	op	het	

vakgebied.	 Rob	 vertelde	 hoe	 zijn	 liefde	

voor	de	wetenschap	ontstond	en	gaf	een	

helder	 overzicht	 van	 de	 geschiedenis	 en	

de	 uitdagingen	 van	 het	 onderzoek	 naar	

fragiele	X	en	FXTAS.	

Na	 afloop	 was	 er	 ge

legenheid	 om	 hem	 te		

feliciteren.	 Namens	 de	

vereniging	waren	Yvonne	

Snelders	 en	 Bas	 Douwes	

in	 Rotterdam	 om	 Rob	 en	

zijn	vrouw	te	feliciteren	en	

ook	 enkele	 leden	 waren	

hiervoor	 naar	 Rotterdam	

gekomen.	 Rob	 had	 ook	 –	

in	plaats	van	cadeaus	–	de	

genodigden	gevraagd	een	

kleine	 bijdrage	 aan	 onze	

vereniging	 te	 geven.	 Dat	

leverde	een	mooi	bedrag	

op	 voor	 de	 vereniging.	

Daarvoor	danken	we	Rob	

heel	hartelijk!

Graag	 hadden	 we	 de	 gehele	 oratie		

afgedrukt,	 maar	 helaas	 is	 daarvoor	 de	

ruimte	 van	 deze	 Nieuwsbrief	 veel	 te		

beperkt.	 We	 hebben	 hiernaast	 een		

fragment	uit	het	begin	gekozen	om	u	een	

idee	te	geven.	Het	gehele	verhaal	kunt	u	

lezen	via	de	website	van	het	Erasmus	MC		

(http://repub.eur.nl/pub/51738/)

De professor en zijn vrouw. Rob neemt felicitaties in ontvangst.
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Fragment uit ‘De verwondering begrijpen’ 

Het	beeld	dat	u	in	figuur	1	ziet	is	van	de	Nederlandse	beeldhouwer	

Bert	Kiewiet.	Het	heet	‘De	verwondering’	en	het	staat	in	het	Uni

versitair	Medisch	Centrum	Groningen.	Een	oudere	man	en	vrouw	

kijken	verwonderd	omhoog.	Je	vraagt	je	af	waar	ze	naar	kijken.

In	 onze	 zoektocht	 naar	 antwoorden	 kent	 het	 wetenschappelijk	

onderzoek	verschillende	vaste	stappen.	De	eerste	stap	is	verwon

dering.	Alles	begint	met	verwondering;	een	nieuwsgierige	geest	

vraagt	zich	iets	af.	Hoe	komt	het	dat?

Figuur 1
	

Of:	waarom?	De	Amerikaanse	filosoof	Ralph	Waldo	Emerson	ver

woordde	het	als	volgt:	“De	mens	houdt	van	verwondering;	Het	is	

de	kiem	van	de	wetenschap”

Waarom staat ‘de verwondering’ in mijn titel?
Voor	het	antwoord	op	deze	vraag	moeten	we	terug	naar	de	3e	klas	

van	de	lagere	school.	U	zult	mij	misschien	niet	meteen	herkennen	

maar	ik	ben	die	jongen	in	figuur	2,	op	achtjarige	leeftijd.	Velen	van	

u	 zullen	een	 soortgelijke	 foto	 thuis	hebben	naar	aanleiding	van	

het	jaarlijkse	bezoek	van	de	schoolfotograaf.	Het	was	al	op	deze	

leeftijd	 dat	 ik	 mij	 kon	 verwonderen	 over	 de	 natuur.	 In	 de	 sloot	

achter	ons	huis	 schepte	 ik	kikkerdril.	Die	werd	dan	 in	een	oude	

jampot	voor	het	raam	gezet	en	zo	volgde	ik	iedere	dag	de	ontwik

keling	van	de	kikkervisjes.	Die	verwondering	is	de	basis	geweest	

om	later	wetenschapper	te	worden.	De	kikkervisjes	van	toen	zijn	

de	zebravissen	van	nu.

In	figuur	2	ziet	u	ook	het	rapportenboekje	van	Robbie	Willemsen	in	

diezelfde	3e	klas	van	de	lagere	school.	U	ziet	dat	de	naam	van	de	

school	na	precies	vijftig	jaar	weer	helemaal	up	to	date	is.	Wat	ver

der	opvalt	is	dat	de	verwondering	nog	niet	echt	vertaald	werd	in	

hoge	cijfers…,	maar	dat	is	later	allemaal	goed	gekomen.	Behalve	

dan	voor	één	vak.	Mijn	collega’s	zullen	nu	onmiddellijk	begrijpen	

waarom	 ik	 altijd	 achteraan	ga	 staan	als	er	 een	 liedje	gezongen	

moet	worden	bij	een	afscheid	of	promotie.

Figuur 2

Inleiding
Voordat	ik	mijn	onderzoek	uitleg,	geef	ik	eerst	een	korte	inleiding	

zodat	u	voorbereid	bent	om	deze	openbare	 les	 tot	het	einde	 te	

volgen.

Het	 menselijk	 lichaam	 is	 opgebouwd	 uit	 ongeveer	 honderddui

zend	 miljard	 cellen.	 Die	 kunnen	 onderverdeeld	 worden	 in	 ruim	

tweehonderd	verschillende	soorten	cellen.	De	verschillende	cellen	

hebben	allemaal	hun	eigen	specifieke	functie	en	vorm.	De	functies	

worden	uitgeoefend	door	eiwitten.	Elke	cel	produceert	duizenden	

verschillende	eiwitten.	De	aanmaak	van	de	eiwitten	vindt	plaats	

aan	de	hand	van	de	genetische	informatie	in	de	cel,	het	DNA	(fi

guur	3).	Ons	DNA	bevat	de	informatie	voor	ruim	23.000	eiwitten.	

Ieder	eiwit	heeft	zijn	eigen	recept,	dit	noemen	we	een	gen.	Genen	

zijn	opgebouwd	uit	vier	verschillende	bouwstenen	namelijk	de	ba

sen	A,	T,	C	en	G.

Figuur 3
De	 synthese	 van	

eiwitten	gebeurt	in	

twee	stappen:

transcriptie:	 het	

overschrijven	 van	

de	 DNA	 code	 naar	

een	 werkkopie,	

die	we	boodschap

perRNA	 noemen,	

en	translatie:	 de	

vertaling	van	bood

schapperRNA	 naar	

een	eiwit.

Mijn	 wetenschappelijk	 onderzoek	 richt	 zich	 op	 erfelijke	 neuro

logische	aandoeningen	samengevat	onder	de	term	neurogenetica.	

Het	is	dus	logisch	dat	de	hersenen	een	belangrijke	plaats	innemen	

in	mijn	onderzoek.	De	hersenen	van	mensen	bevatten	zo’n	hon

derd	miljard	zenuwcellen,	ook	wel	neuronen	genoemd,	en	meer	

dan	honderdduizend	kilometer	aan	zenuwvezels.

Bekijk ook de video van de oratie van Rob Willemsen: 
http://bit.ly/1v2Vq2tRob neemt felicitaties in ontvangst.
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i n t e r v i ew

Op een zonnige zondag 25 mei jongstleden vond onze jaarlijkse familiedag plaats. 
Plaats van bestemming was Wilgje Buitensport in het mooie Buren. Wim en  
Margreet verwelkomden ons hartelijk en hadden een prachtig programma voor ons 
in petto. Groot en klein, stoer en iets minder stoer konden klimmen op elk niveau, 
kano’s werden te water gelaten, en voor wie dat allemaal niks vond kon ook nog 
knutselen en/of steppen. Menigeen overtrof zichzelf door toch iets te doen wat  
hij /zij daarvoor niet durfde. Maar het doel was vooral plezier hebben met elkaar,  
en dat is volgens ons wel gelukt. Kijk maar naar de fotoreportage!

Zon, water en buitensport
familiedag 2014

f a m i l i e d a g
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Daan is een 20-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

Wij	hadden	hem	vast	geïnfecteerd	met	het	

bergenvirus.	Misschien	 zouden	Daan	en	 ik	

wel	 samen	gaan	klimmen	 in	de	Alpen	en	

mooie	 topjes	doen.	Hij	 zou	vast	van	kam

peren	en	buitensport	houden,	dit	overigens	

in	volledige	tegenstelling	tot	de	Daan	met	

beperking!	Die	vindt	zo’n	 tent	 in	de	 regen	

maar	niks,	houdt	meer	van	de	 luxe	hotel

letjes	met	 dito	 ontbijtjes.	 De	Daan	 zonder	

beperking	 zou	vast	een	wat	 serieuze	vent	

zijn.	 Een	 beetje	 verlegen	 misschien,	 maar	

wel	met	een	duidelijke	eigen	mening.	Met	

veel	humor	trouwens,	dat	heeft	hij	nu	ook.	

Misschien	zou	hij	net	als	zijn	neef	in	het	bui

tenland	studeren…...

Het	pad	gaat	nu	steil	omhoog.	Ik	heb	mijn	

adem	 nodig.	 Is	 zo’n	 fantasie	 eigenlijk	 wel	

ethisch	 ok?	 Zeg	 je	 daarmee	 niet	 eigenlijk	

dat	de	huidige	Daan	tekort	schiet?	Ik	breek	

de	fantasie	abrupt	af.	Het	is	onzinnig.	Ik	kan	

ook	een	parallelle	wereld	verzinnen	waarin	

de	 zon	 deze	 vakantie	 wel	 schijnt,	 waarin	

mijn	 dierbaren	 niet	 gestorven	 zijn	 en	 ie

dereen	altijd	gelukkig	is.	Van	zo’n	wereld	is	

een	ding	zeker:	van	deze	aarde	is	die	niet.	Ik	

loop	naar	Daan	toe	en	geef	hem	een	goed

moedige	zet.	“Hou	op!”,	lacht	hij.	We	moe

ten	nog	een	eind,	maar	het	gaat	goed.	Het	

klaart	wat	op	en	we	hebben	gelukkig	weer	

wat	mooie	uitzichten.

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

Bergen 

We	 zijn	 op	 vakantie	 in	 de	 Zwitserse	 ber

gen	 en	 wandelen	 veel,	 ook	 als	 het	 weer	

wat	 slechter	 is.	 Daan	 vindt	 fietsen	 leuker,	

maar	hij	doet	niet	moeilijk.	Als	wij	het	leuk	

vinden…	 We	 kiezen	 gemakkelijker	 paden,	

want	als	hij	het	eng	gaat	vinden	–	dit	we

ten	we	uit	ervaring	–	dan	houdt	alles	op.	In	

een	eerdere	vakantie	stonden	we	hoog	 in	

de	bergen	bij	een	grote	steen	waar	het	pad	

smal	langs	liep.	Aansporingen,	ons	smeken	

en	een	enkele	vloek	hielpen	niet.	Daan	ging	

niet	langs	die	steen.	We	moesten	helemaal	

terug….	Dus	kiezen	we	voor	gemakkelijke	

paden	al	is	dat	ook	niet	helemaal	te	voor

zien	 en	 wordt	 het	 soms	 best	 lastig	 voor	

Daan,	maar	hij	houdt	zich	goed.

Al	 lopend	 denk	 ik	 aan	 van	 alles,	 soms	

droom	ik	maar	wat	weg	vooral	in	dit	slechte	

weer,	 waarbij	 het	 uitzicht	 wat	 minder	 is.	

Achter	Daan	lopend	verbaas	ik	me	over	zijn	

conditie.	Wat	loopt	hij	goed!	Hij	zet	zijn	voe

ten	een	beetje	naar	buiten	en	zwaait	wat	

met	zijn	wandelstok.	Ik	stel	me	voor	hoe	hij	

zou	zijn	zonder	zijn	beperking.	Kan	ik	dat	ei

genlijk	wel?	Hij	zou	er	misschien	niet	eens	

zoveel	anders	uitzien.	Zou	hij	ook	zo’n	ge

zellige	lieve	kerel	zijn?	Sportief	in	elk	geval	

vast	wel.


