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uit de vereniging

In Rotterdam hebben we als vereniging op  
12 september bij het Erasmus MC de eerste FXTAS-
dag georganiseerd. FXTAS is confronterend voor een 
ieder met een premutatie en het belang van meer 
kennis en bekendheid kan niet genoeg benadrukt 
worden. Ik hoop dat de dag (en het op die dag  
gepubliceerde artikel in de Volkskrant) aan die  
bekendheid weer een steentje heeft bijgedragen! 
Dat brengt overigens ons totaal aan georganiseer-
de dagen van onze vereniging dit jaar op drie (!).  
Want na de familiedag en deze FXTAS-dag staat 
in november onze jaarlijkse contactdag op het  
programma. Ik nodig u van harte uit allemaal te  
komen en er met elkaar weer een bijzondere dag 
van te maken! 

Europese bijeenkomst voorzitters
Op 6, 7 en 8 november zullen de voorzitters van de Europese  
fragiele X verenigingen weer bij elkaar komen, dit keer in Lissabon. 
Namens onze vereniging zal voorzitter Bas Douwes afreizen naar 
Portugal. Op deze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld tus-
sen de Europese verenigingen en worden de laatste ontwikkelingen 
op het gebeid van fragiele X en de premutatie besproken. In de 
volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag vanuit Lissabon.

FRAGIELE X 
PET PAST 
ONS ALLEMAAL!
Op de familiedag 2015 introduceerden we hem: de enige echte 
fragiele X pet. De pet is van topkwaliteit met ons logo erop 
geborduurd. De pet beschermt u tegen zon en regen en misstaat 
bepaald niet op het hoofd van een keeper of op de tennisbaan.  
En ook niet op de fragiele X familiedag, zie ook verderop in dit 
nummer! Mocht u de pet ook willen hebben, stuur dan een  
berichtje naar info@fragielex.nl

Website op zijn kop
Onze verenigingswebsite is al wat ouder en ook niet zo geschikt 
voor tablets en smartphones. Omdat het toch het visitekaartje is 
van de vereniging, zijn we de site momenteel helemaal aan het 
herzien, dit met de hulp van enkele leden van onze vereniging. De 
nieuwe site zal naar verwachting volgend voorjaar klaar zijn. We 
houden u op de hoogte.

Fragiele X dag en ALV
Op 14 november houden we weer onze jaarlijkse fragiele X dag. 
Deze keer staat de dag meer dan ooit in het teken van onderling 
contact. Er zal dit jaar – in een gezellige ambiance - volop gelegen-
heid zijn om met elkaar te praten over wat ons bezighoudt als het 
gaat om fragiele X. Op de dag zullen we ook onze algemene leden-
vergadering (ALV) houden. U ontvangt binnenkort de uitnodiging en 
het programma van de dag en van de ALV.
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Huisartsenbrochure over FXTAS en FXPOI
Bij deze nieuwsbrief vindt u bijgesloten onze nieuwe huis-
artsenbrochure met de titel: ‘Fragiele X-dragerschap gerelateer-
de aandoeningen: FXTAS en FXPOI’. In de brochure worden kort 
en zakelijk, en in medisch vakjargon de belangrijkste informa-
tie over FXTAS en FXPOI weergegeven. De brochure is onder-
deel van een serie brochures over zeldzame aandoeningen.

Een huisarts heeft een uitgebreide kennis over allerlei aandoe-
ningen, maar kan niet alles weten. Zeker als het om zeldzame 
aandoeningen gaat, is het ook voor een huisarts vaak lastig om de 
juiste en actuele informatie te vinden. FXTAS en FXPOI zijn beide 
zeldzame aandoeningen die bovendien nog goeddeels onbekend 
zijn en waarover goede informatie niet zomaar te krijgen is. Het 
is daarom belangrijk dat de huisarts zonder veel moeite toegang 
krijgt tot betrouwbare en up-to-date informatie over de sympto-
men en de wijze van behandeling. Hiervoor is de huisartsenbro-
chure over FXTAS en FXPOI gemaakt.

Twee voor de prijs van één
Bijzonder aan deze brochure is dat er twee aandoeningen worden 
behandeld. Dat is natuurlijk niet toevallig, want beide aandoenin-
gen zijn - zo verschillend als ze ook mogen zijn - beide terug te 
voeren op de premutatie van het fragiele X gen. De basisinforma-
tie over erfelijkheid en de premutatie is voor beide aandoeningen 
dus hetzelfde. Het kwam trouwens ook financieel goed uit om de 
aandoeningen gezamenlijk te behandelen… Voor fragiele X zelf 
(de volledige mutatie) was er al een huisartsenbrochure beschik-
baar. Met deze tweede brochure is het beeld van de drie gerela-
teerde aandoeningen (Fragiele X, FXTAS en FXPOI) compleet. 

Mooie aanleiding voor gesprek
Wat is nu de bedoeling van de brochure? Het centrale idee van de 
brochurereeks is dat de patiënt de ‘informatiedrager’ is. Dat bete-
kent dat de huisarts de brochure in principe krijgt via de patiënt als 
de diagnose gesteld is. De huisarts kan zo fungeren als eerste aan-
spreekpunt om na de diagnose een begeleidende of coördinerende 
rol te vervullen als het gaat om verdere stappen en advisering. Het 
is verstandig als hiervoor een uitgebreid gesprek wordt gepland, 
waarbij de patiënt in overleg met de huisarts de gewenste bege-
leiding afspreekt, zodat je van elkaar weet waar je aan toe bent.

En 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 huisarts te geven. Het kan ook een 
mooie aanleiding zijn om met uw huisarts een gesprek te hebben 
over ‘wat gaat er goed, wat kan er beter’? En welke rol kan uw 
huisarts daar eventueel nog bij spelen?

In het geval van een premutatie is er gelukkig niet altijd spra-
ke van FXTAS of FXPOI. Maar ook als er geen klachten zijn is het  
belangrijk om de brochure aan uw huisarts te overhandigen en 
met hem of haar het dragerschap eens te bespreken. Voor uw 
huisarts is het van belang dat hij weet wat de mogelijke gevolgen 

kunnen zijn en het biedt u de mogelijkheid uw eventuele zorgen 
met hem of haar te bespreken.
 
Afspraak maken
Met de brochure beschikt de huisarts dan over een duidelijke  
beschrijving van alle medische en medisch sociale aspecten van 
FXTAS en FXPOI. En wat in het geval van het fragiele X gen natuur-
lijk een heel belangrijke rol speelt: de erfelijkheid van de aandoe-
ning. Aan deze aspecten wordt in de brochure dan ook uitgebreid 
aandacht besteed.
 
Als u de brochure overhandigt, is het vaak het handigste dat te-
gelijkertijd een afspraak met de huisarts wordt gemaakt (bijvoor-
beeld voor de week daarna). Hoewel deze brochure uw huisarts 
helpt om u beter te begeleiden, zal hij/zij voor complexere vragen 
toch door moeten verwijzen naar specialisten. Ook hiervoor zijn in 
de brochure suggesties opgenomen.

Getoetst door medisch specialisten
De huisartsenbrochure is gemaakt door de Fragiele X  
Vereniging Nederland samen met de Vereniging Samen-
werkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het instituut 
dat verantwoordelijk is voor tal van standaarden die artsen  
gebruiken bij het diagnosticeren en behandelen van aandoe-
ningen. De inhoud is gecontroleerd door verschillende (huis-)
artsen en medisch specialisten. 
 
De brochure maakt deel uit van een reeks informatie-
brochures over zeldzame aandoeningen, met toegankelij-
ke, praktische en betrouwbare informatie voor huis artsen.  
De reeks wordt als papieren brochure uitgebracht, maar 
is ook via internet via verschillende door huisartsen ge-
bruikte websites beschikbaar. De brochure is ook digitaal  
beschikbaar via www.nhg.org, www.vsop.nl en natuurlijk via  
www.fragielex.nl.

 
De huisartsenbrochure 

is geschreven door  
Marianne Nijnuis. 
Marianne is als arts 

sinds maart 2013 
verbonden aan de 

Vereniging Samen-
werkende Ouder- en 

Patiëntenorganisaties 
VSOP. Marianne schreef 

eerder de huisartsen-
brochure voor het 

fragiele X syndroom.  
Op de FXTAS-dag pre-

senteerde Marianne zelf 
de nieuwe brochure.

©Ieder(in)
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i n t e r v i ew

December vorig jaar kreeg ik van onze secretaris Yvon een oproep doorgestuurd van  

Catherine, moeder van een jongetje van 2,5 jaar, net gediagnosticeerd met fragiele X.  

Ze was op zoek naar lotgenotencontact. Het toeval wil dat ik 10 autominuten van haar 

vandaan woon, het contact was snel gelegd. Driekwart jaar later zegt ze volmondig “ja”  

als ik haar vraag haar verhaal te vertellen voor de nieuwsbrief.

‘De onzekerheid en de  
diagnose waren het moeilijkste’

door Brigitte Hermans, foto’s Lilian Wildeboer

Op een zaterdagmorgen begin september word ik verwelkomd  
bij de deur van een mooi, ruim huis in Naarden. Hier wonen  
Catherine, haar man Remko en zoontje Olivier. O ja, ze hebben 
ook nog drie katten, sfynxen, die tijdens het interview regelmatig 
van zich laten horen. Ik begin het gesprek alleen met Catherine, 
Remko gaat even boodschappen doen met Olivier zodat het eerste 
gedeelte van het gesprek in alle rust kan plaatsvinden.
Catherine begint te vertellen.

Boekjes lezen
“Ol was anderhalf toen ik me zorgen begon te maken, hij zwaaide 
niet, reageerde niet zoals ik verwachtte. De arts van het consul-
tatiebureau deelde mijn zorg, ze zag dat Olivier weinig contact 
maakte met zijn omgeving. Ze adviseerde veel boekjes te gaan  

 Catherine en Remko vertellen over Olivier
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lezen met hem en wilde ons terugzien na 3 maanden. Maar van dat 
lezen werd hij alleen maar onrustig, dwars, hij vond het niet fijn. 

Bij het volgend consult zag de arts geen verbetering en alhoewel 
ze het niet hardop zei, werd in de richting van autisme gewezen. 
In eerste instantie werden we doorgestuurd naar een audiologisch 
centrum voor een gehoortest. Met zijn gehoor was niks aan de 
hand, maar ze constateerden wel een forse ontwikkelingsachter-
stand. En met die term ‘ontwikkelingsachterstand’ had ik moeite. 
Wat betekent dat nu concreet? Achterstand die in te halen is, nou, 
dan zetten we onze schouders eronder. Of is het blijvend?”

Meer duidelijkheid
Uiteindelijk was er iemand bij het regionaal 
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
(RCKJP) in Hilversum die hen duidelijkheid 
verschafte: twee hoog opgeleide ouders 
die een kind hebben met een jaar achter-
stand, dan is er iets goed mis… De kinder-
arts naar wie ze werden doorverwezen zag 
wat typische kenmerken in het gezicht van 
Olivier en verwees hen weer door naar de 
klinisch geneticus in het VUMC. 

Catherine wilde deze snelle doorverwijzing ook omdat ze graag 
een tweede kind willen en aangezien haar moeder vroeg in de 
overgang was geraakt, wilde ze geen kostbare tijd verliezen. De 
klinisch geneticus koppelde deze vervroegde overgang en de ont-
wikkelingsachterstand van Olivier al snel aan elkaar en ze sugge-
reerde fragiele X syndroom. Of ze daar ooit van gehoord hadden 
vroeg de arts. Catherine: “Nee, en verdere uitleg kregen we in 
eerste instantie ook niet. Bij navraag viel voor de eerste keer het 
woord ‘verstandelijke beperking’. Daar sta je dan weer buiten met 
z’n drietjes, vertwijfeld en geschokt. 

Toen we, vrijwel meteen, erover gingen lezen, vielen veel dingen 

op hun plek: Ol, die zo rustig was in het begin, uren op zijn rug kon 
liggen en dat we dachten het ideale kind te hebben gekregen met 
wie je rustig uit kon gaan eten, maar ook: die pas laat ging omrol-
len en ging kruipen. Mijn opa die Parkinson zou hebben en met de 
kennis van nu waarschijnlijk FXTAS, en mijn moeder dus die ver-
vroegde overgang. De officiële uitslag bevestigde het allemaal.”

Goede dagopvang voor Olivier
Catherine en Remko bleven nog even bij het RCKJP, maar omdat 
Olivier op dat moment 4 dagen per week naar een gastouder ging 
en ze wel zagen dat dat veel te veel was voor hun mannetje, gin-
gen ze op zoek naar andere opvang. Dat werd kinderdagcentrum 
(kdc) De Boemerang van Sherpa. Ze wilden daar eerst helemaal 

niet gaan kijken, hadden het idee dat Oli-
vier niet thuis hoorde tussen de (meer-
voudig) beperkte kinderen. Maar al snel 
bleek de geboden structuur een positieve 
invloed te hebben op Olivier en zagen ze 
dat hij daar toch op zijn plek zat. 

Na ruim een half jaar verhuisde Olivier 
naar Klein Duimpje omdat hij wat meer 
uitdaging kon gebruiken. Klein Duimpje is 

een opvanggroep die bij kdc De Boemerang van Sherpa hoort. De 
groep is gehuisvest in basisschool De Dubbeldekker in Hilversum. 
Zie hier een mooi voorbeeld van inclusie-onderwijs in Nederland. 
De kinderen van De Dubbeldekker en Klein Duimpje leren zo met 
elkaar omgaan tijdens het buitenspelen, muziek maken, gymmen 
en tijdens het knutselen. Nu zit hij dus drie dagen op Klein Duim-
pje en één dag bij de gastouder. Mooi om te zien, Olivier doet het 
goed en gaat met sprongen vooruit.

Inmiddels zijn ze ook bij de fragiele X poli in Rotterdam geweest 
waar hen werd verteld dat Olivier een mozaïek patroon heeft wat 
wil zeggen dat hij wellicht iets minder aangedaan is dan kinderen 
zonder mozaïek. Maar dat moet de toekomst uit gaan wijzen.

Het is een heerlijk kind, 
hij heeft eindeloze 
energie… helaas  

soms net iets meer  
dan zijn ouders.
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Na de diagnose
Tot zover het verhaal van de diagnose en de tijd erna. Maar hoe 
ging het eigenlijk met Catherine en Remko in die periode? Wat 
voor impact heeft het op hun leven? “De periode voorafgaand aan 
de plaatsing op de Boemerang vond ik het zwaarst”, vertelt Ca-
therine. “De onzekerheid wat er toch aan de hand is met onze 
Ol, de behoefte aan duidelijkheid die lange tijd niet kwam, alle 
gedragslijsten die ingevuld moesten worden en dan uiteindelijk 
de diagnose. Die lange weg zou ik andere ouders willen besparen. 

Onder andere door de slapeloze nachten, het uitblijven van hulp 
en ondersteuning en de onzekerheid, maakte dat ik helaas niet 
meer in staat was te werken, ik wilde wel maar het ging echt niet 
meer. “ Ze vroeg zich vaak vertwijfeld af hoe het toch kon dat er 10 
hulpverleners om hen heen dansten, maar dat niemand concreet 
iets dééd. Nog steeds mist ze echt praktische hulp, tips en trics om 
het dagelijkse leven met Olivier wat makkelijker te maken. Verder 
zegt ze het lastig te vinden om goed tot haar door te laten dringen 
dat Olivier een beperking heeft. “Olivier is de oudste en het enige 
kind, dus vergelijkingsmateriaal is er niet. Het is bijna niet voor te 
stellen dat hij niet zelfstandig kan functioneren en altijd in meer of 
mindere mate afhankelijk zal zijn van (onze) zorg.” Cliché krijgt betekenis 

Natuurlijk ziet ze dat hij anders is dan leeftijdgenootjes, maar te-
gelijkertijd is hij nog zo jong en is hij in veel aspecten natuur-
lijk ook ‘gewoon’ kind. Ze heeft, met name net na de diagnose, 
een tijdje haar hoop gevestigd op de medische wetenschap: er 
zou vast iets komen wat het probleem op zou lossen. Inmiddels 
heeft ze dat een beetje losgelaten en richt ze zich meer op wat  
Olivier nu, op dit moment, nodig heeft. Daarnaast voelt zij zich ook 
steeds meer geroepen om fragiele x meer onder de aandacht te 
brengen, zodat families eerder bekend zijn met hun (verborgen) 
dragerschap.

Voor Remko was het moment van de diagnose het heftigst. “Ze zeg-
gen wel eens voor de geboorte ‘als het maar gezond is’. Dat cliché 
krijgt ineens heel veel betekenis. En ik vind het soms confronterend 
als ik ‘gezonde’ neefjes en nichtjes zie, wetende dat dat er voor 
Olivier niet in zit”. Remko maakt zich vooral zorgen over later, “wie 
zorgt voor hem als wij er niet meer zijn”. Wat hem helpt om met het 
feit ‘fragiele X syndroom’ om te gaan is lotgenotencontact via de 
vereniging en zich actief in te zetten bij Sherpa, om op die manier 
een steentje bij te dragen, zodat Olivier en andere mensen/kinde-
ren er ook nog wat aan hebben. Zo zit hij in een pilot bij Sherpa waar 
gewerkt wordt met elektronische dossiers die je thuis kan inkijken 
in een beveiligde omgeving. En wie weet dat hij ooit nog eens wat 
voor de fragiele X vereniging kan doen.

Samen proberen ze zo min mogelijk aan de verre toekomst te den-
ken, maar zich vooral te focussen op wat Olivier nú nodig heeft. 
Wat is op dit moment de juiste plek voor hem en iets meer in 
de nabije toekomst: welk onderwijs past straks het best bij hem? 
Daarvoor willen ze nu al met scholen in de omgeving gaan praten 
om te kijken hoe die tegen een kind met een beperking aankijken 
binnen hun school.

i n t e r v i ew
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Barbecueën in de winter
Vlak voor de zomer mocht onze vereniging uit handen van Bert 
Stoel een cheque in ontvangst nemen met het prachtige bedrag van 
€ 530. Bert – afkomstig uit Heerde - organiseerde afgelopen winter 
een ‘midwinterbarbecue’ in het plaatselijke Café de Rooster waarbij 
de aanwezigen een donatie konden doen aan onze vereniging en 
dat werd gul gedaan. Op de foto neemt onze voorzitter Bas Douwes 
namens de vereniging staande voor het café (en voor de auto van 
de cateraar van de barbecue) de cheque in ontvangst. De cheque is 
gebruikt om onder andere de fragiele X petten te maken die op de 
familiedag zijn uitgereikt. Bert en alle Heerdenaren: heel hartelijk 
dank voor jullie hartverwarmende winterinitiatief!

Een mooi groot bed voor Olivier
Intussen hebben ze in hun huis al wat aanpassingen gedaan om 
het henzelf (en uiteindelijk ook Olivier) wat makkelijker te maken. 
Zo is er een babyfoon met beeld zodat ze niet bij elke bonk of 
piep naar boven moeten hollen. En er is een groot bed gekomen, 
verhoogd en met een spijlenhek zodat zoonlief niet gaat spoken 
midden in de nacht. Dat doet hij namelijk sowieso al door meer-
dere malen per nacht wakker te worden wat voor de nachtrust 
niet echt bevorderlijk is. Bovendien is Olivier erg onderzoekend 
en handig met sleuteltjes van ramen en deuren en je moet er niet 
aan denken dat… Nee, Olivier vindt het fijn, zijn knusse plekje met 
Beer en Aap, bovendien wil neefje Lucas ook het liefst net zo’n 
gaaf bed als Ollie.
Tijdens het interview zie ik dat Olivier een vrolijk jongetje is, dat 
je aankijkt en zich makkelijk laat verleiden tot een lach. Hij is ook 
de hele tijd bezig, zit geen moment stil, behalve als hij even voor 
de tv zit. Als ik Catherine vraag wat ze het moeilijkste vindt aan 
Olivier, is het dat drukke. “Ik kan zelf niet zo goed tegen harde 
geluiden en continue onrust, ben niet altijd de meest geduldige 
moeder als Ol het weer op een lopen zet. En Ollie zit zelden rustig 
te spelen. Alles is intensief, druk, snel en kost energie, dagelijkse 
zaken draaien vaak uit op strijd. Ik kan hem eigenlijk niet uit het 
oog verliezen, want dan heeft die ondeugd weer iets bedacht.” 
Dat hij vrolijk is beamen ze allebei volmondig. “Het is een heerlijk 
kind, hij maakt veel lol en grapjes, kletst de oren van je kop, rent 
de hele kamer rond en heeft eindeloze energie….helaas soms net 
iets meer dan zijn ouders.” 

Catherine en Remko zouden best gezinsuitbreiding willen, maar 
met de diagnose fragiele X syndroom werd dat toekomstbeeld 
ineens heel anders. In ieder geval veel moeilijker. Ze staan voor 
ingewikkelde keuzes en het PGD- en IVF-traject gaat nou eenmaal 
niet snel, terwijl de tijd wel dringt.

Na de eerste zoektocht, de volgende zoektocht..
Wat begon als een zoektocht naar de oorzaak van de ontwikke-
lingsachterstand van Olivier, is eigenlijk nog steeds een zoektocht. 
Nu naar wat voor hun zoon goed is op dit moment, immers niet 
alle kinderen met het syndroom zijn hetzelfde, er is geen route 
die je kan volgen. Een heel ongewenste zoektocht is de zoektocht 
in het woud van de Jeugdwet, de WMO, indicaties, vergoedingen 
wel of niet, de gemeente die niet thuis geeft, rekeningen die 
niet betaald worden. Remko: “Discussies over geld en wetgeving 
terwijl je eigenlijk om de tafel moet zitten voor hulpverlening. Dat 
vind ik triest.”

De zoektocht gaat door maar bovenaan het lijstje staat in eerste 
instantie genieten van Olivier, en dat is precies wat ze gaan doen 
dit weekend!
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informatie

Hoe werken de NSGK Jongeren-
coaches?
Na aanmelding bij NSGK Jongerencoach 
wordt een coach gezocht die dicht in de 
buurt woont van de jongere. Tijdens een 
kennismakingsgesprek bekijken de jonge-
re en de coach of ze samen aan het werk 
willen. Als het klikt, volgt een nieuwe af-
spraak en bespreken zij hoe de samenwer-
king er uit zal gaan zien. De wensen en 
mogelijkheden van de jongere staan daar-
bij uiteraard centraal. 

De methodiek die de rode draad vormt in 
de coaching is Persoonlijke Toekomstplan-
ning; een positieve manier die helpt om 
meer inzicht te krijgen in vragen als: Wie 
ben ik? Wat wil ik? Hoe organiseer ik dat? 
En wie kan mij daarbij helpen? 

Wie zijn de NSGK Jongeren-
coaches?
De dertig NSGK Jongerencoaches zijn vrij-
willigers die zich betrokken voelen bij jon-
geren en een training hebben gevolgd in 
het maken van een persoonlijk toekomst-
plan. Er zijn NSGK Jongerencoaches in heel 
Nederland. Mannen en vrouwen, jong en 
wat ouder. De coaches hebben heel wat 
bagage om jongeren te begeleiden: erva-
ringsdeskundigheid, ervaring in het onder-
wijs, de zorg en/of als coach en de ambitie 
om jongeren in hun kracht te zetten. 

NSGK Jongerencoaches helpen  
jongeren met hun toekomstplannen 

Waarom een NSGK Jongeren-
coach?
Volwassen worden gebeurt met vallen en 
opstaan. Risico’s nemen, succes hebben 
en mislukken: het helpt om te ontdekken 
wat we willen en kunnen. Maar met een 
handicap of chronische ziekte werkt dat 
vaak anders. Jongeren met een beperking 
botsen in hun groei naar volwassenheid 
met regelmaat tegen het harde plafond 
van overbescherming, voorgekookte op-
lossingen en lage verwachtingen. Dat be-
lemmert hen om uit te groeien tot de per-
soon die zij werkelijk zijn. Met het project 
NSGK Jongerencoach krijgen jongeren met 
een beperking tussen circa 12 en 25 jaar 
de kans om hun ambities te ontdekken en 
waar te maken.

Wat is NSGK
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, zet zich in voor kin-
deren en jongeren met een handicap in 
Nederland. Met de hulp van donateurs 
en vrijwilligers ondersteunen wij jaarlijks 
honderden projecten die hen helpen om 
zo volwaardig mogelijk te leven. Zie ook 
www.nsgk.nl

Meer informatie
Kijk op www.nsgk.nl/jongerencoach  
of neem contact op met Gigi Dingler,  
projectleider NSGK Jongerencoach,  
e-mail: contact@gigidingler.nl, telefoon: 
06 - 421 56 446. 

Sinds enkele maanden zijn er NSGK Jongerencoaches uit het hele land actief om  
jongeren met een beperking te ondersteunen bij hun toekomstplannen. Wie meer  
uit zijn leven wil halen, zal er eerst achter moeten komen wat hij/zij precies wil en 
kan. Dat is best lastig, zeker met een handicap. Jongeren hebben nu de mogelijkheid 
om dat samen met een NSGK Jongerencoach te onderzoeken. Een coach kan hen  
ook helpen om knopen door te hakken en stappen te zetten die bij hen passen.  
De eerste twaalf coaching trajecten zijn gestart en de ervaringen zijn positief. 

“De coaching 
geeft mijn zoon 
energie en hij is 

erdoor gegroeid.“ 

Op deze zorgmarktplaats kun je snel 
en gratis een hulp vinden in de ver-
zorging, verpleging, begeleiding of 
bijvoorbeeld huishouding. De meeste 
hulpen zijn zzp’er, en zij kunnen zo-
wel particulier als via het pgb betaald 
worden. Maar het belangrijkste is: jij 
behoudt de regie helemaal zelf, jij be-
paalt met wie je in gesprek gaat, wat 
voor hulp je wilt en op welke dagen/
tijden dit het beste schikt.

Ook bepaal je zelf waarmee de zorg-
verlener ervaring moet hebben. Je 
komt op de website rechtstreeks in 
contact met de hulpen, en je kunt 
zelf contact leggen met wie je wilt. 
Kortom: kijk eens op www.nationale-
hulpgids.nl als je op zoekt bent naar 
een fijne en betrouwbare hulp. En met 
de link www.nationalehulpgids.nl/ 
geestelijk/autisme kan je nog speci-
fieker zoeken.

Kun jij wel een fijne, 
meedenkende hulp 
gebruiken voor bijvoor-
beeld begeleiding of 
het huishouden?  
Kijk dan eens op de  
Nationale Hulpgids!
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De herfst mag dan zijn intrede hebben gedaan, gelukkig hebben we nog  
de foto’s van de Familiedag! Op 14 juni waren er weer heel wat ouders met 
hun kinderen en andere familieleden naar de Betuwe afgereisd om bij  
Wilgje Buitensport, onder de professionele leiding van Wim en Margreet,  
een actieve en gezellige dag te beleven. Het was een geslaagde dag!

Terugblik op 
de familiedag
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Als een ‘zijtopic’ kwamen FXTAS en de premutatie wel eens aan 
bod op de contactdagen van de vereniging, maar daar staan toch 
vooral de kinderen met fragiele X in het middelpunt. Het was 
al langer een wens van het bestuur om eens meer aandacht te 
besteden aan dat andere syndroom, FXTAS, dat kan ontstaan  
bij dragers van de premutatie. Op 12 september was het zover. 
In Rotterdam werd de eerste drukbezochte FXTAS dag gehouden. 

Omdat dit de eerste keer was, hadden we als bestuur niet zo’n 
idee wat we konden verwachten. Eerst dachten we aan een FXTAS-
middag en we hoopten dat er wel zo’n 20 mensen op af zouden 
komen. Het liep echter wat anders. Bijna 100 mensen meldden 
zich aan en de middag werd een dag met een vol programma. 
Niet geheel toevallig – vooral dankzij de bemiddeling van Rob  
Willemsen - verscheen er op de dag zelf ook een drie-pagina groot 
artikel over FXTAS in de Volkskrant. 

Raadselachtige aantallen
Na de aftrap waarin onze voorzitter Bas Douwes zwaaiend met  
de Volkskrant nog eens hamerde op de noodzaak van meer  

Op 12 september organiseerde de Fragiele X Vereniging Nederland samen met het  

Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een dag over het Fragiele X Tremor Ataxie  

Syndroom (FXTAS), een van de mogelijke gevolgen van het fragiele X dragerschap.  

Een bijzondere dag, omdat het voor het eerst was dat er zo uitgebreid aandacht  

werd besteed aan dit syndroom. 

Meer aandacht nodig voor FXTAS

Allereerste FXTAS-dag  
in Rotterdam

F X TA S - d a g

bekendheid van FXTAS, stond de ochtend in het teken van het  
geven van een overzicht van wat we weten. Professor Berry  
Kremer, hoofd van de afdeling Neurologie van het UMCG 
(Universitair Medisch Centrum Groningen) gaf een hel-
der overzicht van de ‘klinische’ kenmerken van FXTAS. Wat 
zijn de symptomen en hoe onderscheidt FXTAS zich van  
andere aandoeningen zoals Parkinsonisme en MSA (multisysteem-
atrofie)? Hij gaf toe dat hij aanvankelijk wat sceptisch was over de 
waaier aan symptomen die het syndroom met zich meebrengt, 
maar inmiddels was hij ervan overtuigd dat de symptomen een 
gezamenlijke oorzaak hebben: de premutatie. Toch blijft het zaak 
bij diagnoses ook andere oorzaken van een bepaald symptoom 
niet op voorhand uit te sluiten. 

Raadselachtig vond hij het dat – gegeven de hoeveelheid mensen 
met een premutatie – hij in zijn praktijk toch zo weinig patiënten 
zag. Is er sprake van overschatting van het voorkomen van het 
syndroom of van onderdiagnose of van een combinatie van beide? 
In elk geval is meer aandacht voor het syndroom – ook bij neuro-
logen – noodzakelijk.

Bezoek aan het laboratorium: 
allemaal een witte jas aan!
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Spannende experimenten
Shimriet Zeidler, verbonden als arts-onderzoeker aan de afdeling 
Klinische Genetica van het Erasmus MC, gaf een duidelijk beeld 
van hoe de overerving nu precies in zijn werk gaat met de premu-
tatie en de volledige mutatie en de zogenaamde mozaïekpatro-
nen. Met heldere dia’s legde zij nog eens uit hoe het ook al weer 
zat, maar nu vooral met de focus op de premutatie.

Aansluitend gaf professor Rob Willemsen, hoofd van de afdeling 
Functionele Neurogenetica aan het Erasmus MC, een overzicht 
van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar  
FXTAS. Rob memoreerde nog eens dat hij zich heel goed realiseer-
de dat hij sprak tegen een zaal met dragers van de premutatie en 
dat de informatie daarom confronterend kan zijn. Met zijn onder-
zoeksteam hoopt hij een steentje te kunnen bijdragen aan betere 
kennis van de premutatie en van de daarbij horende symptomen. 
Hij vertelde over de FXTAS-muis, de achterliggende principes in 
de cellen en hoe die principes nu leiden tot de eerste spannende 
experimenten in de moeilijke zoektocht naar medicatie.

Aan het einde van de ochtend kwam Marianne Nijnuis nog een 
keer terug op het belang van goede informatie. Marianne is als arts 
verbonden aan het VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en 

Patiëntenorganisatie voor Zeldzame en Genetische Aandoeningen 
of een afgeleide hiervan) en zij presenteerde de splinternieuwe 
huisartsenbrochure over de premutatie gerelateerde aandoenin-
gen FXTAS (en FXPOI). Ze vertelde over het belang van de brochure 
in de communicatie met artsen, zie ook verderop in dit nummer.

Tussen de kweekkasten
Na de lunch was er uitgebreid de mogelijkheid om in kleinere 
groepen verder te praten met Berry Kremer, Rob Willemsen en 
Shimriet Zeidler. In de groepen werden heel veel vragen gesteld, 
soms persoonlijk, soms praktisch, gericht op medicatie of wat dan 
ook. Zoals bijvoorbeeld de vraag of je met een premutatie eigen-
lijk ook orgaandonor kunt zijn. 
Tegelijkertijd was er de mogelijkheid om rondgeleid te worden 
door het laboratorium van Rob Willemsen. Enthousiaste leden 
van zijn team vertelden – staande tussen de microscopen, kweek-
kasten en pipeteerballonnen - honderduit over hun werk aan  
hersenen, het kweken van cellen, het muizenonderzoek en hun 
publicaties. Bij de afsluitende borrel werd druk nagepraat. Ieder-
een was het erover eens hoe goed het was om een keer specifieke 
aandacht te besteden aan FXTAS. Het zal wat ons betreft dus zeker 
niet bij deze ene dag blijven.

De kweekbakken

Shimriet Zeidler laat de overerving zien

Een plakje hersenen

Berry Kremer vertelt over de symptomen
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door Sandra Prins

Sandra Prins liep samen met haar zus en haar 13-jarige zoon 
Edwin (die het fragiele X syndroom heeft) mee met een  
Franse sponsorloop. Het werd een bijzondere dag. Hieronder 
leest u Sandra’s verslag.

Op 21 juni jl. werd in Lyon (en tegelijkertijd ook in Parijs) weer de 
’la Course des Héros’ gehouden. Dit is een sponsorloop: de deel-
nemers zamelen geld in voor goede doelen. Het geld van de spon-
soren wordt gestort op een Alvarum-rekening (dat is een rekening 
in het leven geroepen speciaal voor goede doelen en fondsenwer-
ving). Het ingezamelde geld gaat naar de vereniging die de loper 
uitgekozen heeft. Mijn zus en ik kozen de Franse vereniging ‘X 
Fragile, Le Goéland’.* Ik woon namelijk sinds 1985 in Frankrijk met 
man en twee zonen, Edwin en Stephen. Onze zoon Edwin is drager 
van het fragiele X syndroom. Mijn zus Cristel en haar man kwamen 
uit Nederland over gevlogen, speciaal voor de heroes run! 

Klaar voor de start!
We trainden één keer samen en toen was het alweer zondag de 
21e. Vroeg op (6 uur) en met zijn allen (Edwin, mijn man Jean 
Christian, grote broer Stephen met zijn vriendin, tante Cristel en 
man en ikzelf) op weg naar het al flink gevulde Parc de Gerland 
in Lyon. Om half 10 ontmoetten we daar de vrienden van onze 
vereniging. De halfzus van Edwin, Annabel, met man en twee kin-
deren kwamen even later aan. Super! Nog meer supporters!!! 

Via de luidsprekers werden we allemaal naar de warming-up ge-
roepen. Drie meiden op de tribune deden voor wat we moesten 
doen. Het was bijna een dans en voor Cristel en mij niet altijd bij te 
houden. Kortom, heerlijk de slappe lach ;-)! Zo’n duizend renners 
van een dertigtal verenigingen verschenen tenslotte aan de start. 
Allemaal héél gemotiveerd en ongeduldig wachtend op het start-
schot. Sommigen met rolstoel, anderen op steppen, driewielers of 
op een soort (krui-)wagens. Er waren wandelaars en hardlopers. 
Wij renden en wandelden afwisselend, en zigzaggend om de 

Nieuws uit Frankrijk: sponsorloop voor fragiele X

groepjes lópende deelnemers heen vonden we uiteindelijk een 
lekker ritme. Cristel, Edwin en ik: we waren onze groep al kwijt 
ook al waren we allen in een prachtig fluorgeel T-shirt gehuld 
met blauw sjaaltje met logo van Le Goéland. Elke vereniging had 
z’n eigen kleuren! Sommigen waren zelfs verkleed (zo liepen er 
clowns, giraffen, koeien en superhero’s... !). 

Kom op Edwin!
We hadden voor de 6 km gekozen want Edwin wilde ook meedoen 
en die traint niet echt (en ik houd niet zo van rennen, laten we 
eerlijk zijn!). Toen Edwin opeens ging wandelen begon het coa-
chen: “Kom op Ed, je kan het echt! Blijf rennen, we gaan gewoon 
iets minder snel!” Edwin weer rennen, lopen, coachen, rennen, 
lopen enzovoort, totdat (GELUKKIG!) de eerste supporters langs de 
lijn stonden. Daar werd Edwin weer helemaal enthousiast van en 
toen hij de finish róók, sprintte hij (door ons niet meer in te halen) 
op de eindstreep af!!! Ons plan om gedrieën te finishen ging dus 
niet door, maar wat hebben we genoten van onze trotse Edwin 
die opgevangen werd door onze vele fans! TRIOMPHE!!! We bleven 
kijken om de andere renners binnen te zien komen, sommigen 
hadden tien km gerend! De vreugde van sommige deelnemers 
was zo intens dat het ons ontroerde... 

Toen iedereen binnen was begon de gezamenlijke stretch- en rek-
sessie, weer begeleid door dezelfde dames van de warming-up. 
Wat een lol en tegelijkertijd heerlijk ontspannend gerekt! En na 
een lekker drankje, aangeboden door de vereniging, installeerden 
we ons onder de bomen om in de schaduw onze meegebrachte 
picknick te nuttigen. Het was een héérlijke dag en we gingen vol-
daan naar huis met € 1.600 voor Le Goéland. In totaal (met Parijs 
erbij) werd er 33.000 euro opgehaald voor de Franse Fragiele X 
vereniging door 23 deelnemers, die gesponsord werden door 575 
mensen!!! Volgend jaar gaan we weer!

*  (Le goéland betekent zeemeeuw. Die naam werd door de  
oprichtster van de vereniging gekozen omdat zij deze vogels  
mooi vindt en ze kracht en energie uitstralen).



nieuwsbrief fragiele X  |  nummer 20  |  oktober 2015 15

u i t  d e  m e d i a

47
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D
e foto vanMannus Schurink en zijn
familie vertelt het verhaal. Allemaal
hebben ze een dna-verandering in
hetzelfde gen, maar niet allemaal
hebben ze dezelfde aandoening. De

kleinkinderen hebben een verstandelijke beper-
king, grootvaderMannusheeft een ernstigneuro-
logisch probleemen zijn dochters hebbenmilde
klachten.Oorzaak:eendefectgenophetX-chromo-
soomdatbijdeoverdrachtnaardevolgendegene-
ratiekangaanstotterenendaardoorcompleetver-
schillendeziektebeeldenoplevert.

Schurink (62) praatmoeilijk, zijnhandenenar-
men trillen. Zijnwerk als administrateurheeft hij
moetenopgevenomdatzijngeheugenenzijncon-
centratievermogen achteruit zijn gegaan. Jaren-
lang liephijmet klachtendie hij niet konduiden.
Hetwarenopmerkelijkgenoegzijnkleinkinderen
diehemdewegwezen. Zijndochter las eenartikel
en liet haar kinderen genetisch onderzoeken,
waarnaeendna-testookhunopaduidelijkheidgaf.

De verstandelijke handicap vande kleinkinde-
ren kreeg 25 jaar geleden een naam, toen Rotter-
damsewetenschappershetgendefectopspoorden.
Ze noemden de aandoening het fragiele X-syn-
droomomdat dedna-afwijking ophet X-chromo-
soom ligt endaar eengat slaat in een vande lange
armen,alsof hetuiteindeaaneendraadjebungelt.

Pastienjaarlaterwerdduidelijkdatdiediagnose

Duizenden grootvaders liepen lang rondmet klachten die
maar niet geduid kondenworden. Totdat er een verband ontdekt
werdmet de verstandelijke beperking vanhunkleinkinderen.
Numoet die kennis haarwegnaar de spreekkamer nog vinden.

Door Ellen de Visser Foto Linelle Deunk

Verbonden
(en langverborgen)

gebrek

NEUROLOGIE
RECENTELIJK ONTDEKT SYNDROOM FXTASWETENSCHAP

impact heeft op de hele familie. De
AmerikaansekinderartsRandiHager-
man hoorde van veel moeders van
fragiele X-patiënten dat ze zich zor-
genmaaktenoverhunvader.Omdat
hij zo vaak viel. Hagerman deed on-
derzoek en kwam met een ontdek-
king die aanvankelijk tot weten-
schappelijk ongeloof leidde: de ver-
standelijkehandicapvandekleinkin-
deren heeft een genetisch voorsta-

diumbijdeopa’s vanmoederskant.
De grootvaders hebben tot hun

vijftigste nergens last vanmaar kun-
nen daarna worden getroffen door
eenhersenziekte, die leidt totneuro-
logische en cognitieve klachten die
gaandeweg verergeren. Hagerman

noemdehet syndroomnaar de twee symptomen
diedeaandoeningkenmerken,ataxie (bewegings-
problemen) en tremor (trillende ledematen):
FXTAS, Fragiele X-geassocieerd Tremor-Ataxie syn-
droom.

Hetverhaaltreftduizenden families:hetfragiele
X-syndroomisdemeestvoorkomendeerfelijkever-
standelijkehandicap.Maardekennisoverhet ver-
wante syndroom van de grootvaders vindtmaar
lastig haarwegnaar de spreekkamer. RobWillem-
sen, hoogleraar functionele neurogenetica inhet
ErasmusMC, kent tal van FXTAS-patiëntendie pas
na een zoektocht van jarende juiste diagnose kre-
genensomszelfszijnbehandeldvooreenziektedie
zeniethebben,parkinsonbijvoorbeeld.Hoogleraar
neurologieBerryKremer(UMCG)verteltdatookhij
aanvankelijksceptischwasoverdebeweringendie
uitAmerikakwamen,maarinmiddelsraaktdeaan-
doening onder neurologen steeds bekender, zegt
hij. Dat geldt nogniet voor huisartsen, die patiën-
tenmoetendoorverwijzen.Daaromorganiseertde
FragieleXVerenigingvandaageensymposiumover
het onderwerp. Samenmet hetNederlandsHuis-
artsenGenootschap,dewetenschappelijkevereni-
gingvanhuisartsen,heeftdepatiëntenvereniging
eenbrochuregemaaktover FXTAS.

Huisartsenmoetendesymptomenlerenonder-
scheiden, zegtWillemsen, en bovendien het

Het bleef niet bij
problemenmet zijn

evenwicht, zijn gedrag
veranderde ook.
Hij werd agressief

Volkskrant Magazine d.d. 12 september 2015
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verbandzientusseneenkleinkindmetfragiele
Xeneenopametklachten.Dat is lastig, erkentKre-
mer: ‘Erzijntientallenaandoeningenvandekleine
hersenen. Ende symptomenvan FXTAS-patiënten
verschillennogal.’

BijBarendKristianslietdediagnosejarenopzich
wachten.Tienjaargeledenbegonhijzichanderste
gedragen, vertelt zijn vrouwPetra Krist: hij kreeg
bewegingsproblemen, begon afspraken te verge-
ten. Artsendachten aanhet syndroomvanKorsa-
kov,eenziektedievoorkomtbijalcoholisten.Pas ja-
ren later steldedeneuroloog FXTAS vast, nadat bij
hunkleinzoon fragieleX-syndroomwasgeconsta-
teerd.

De afgelopen jaren is hij gestaag achteruitge-
gaan, zegt ze. Het bleef niet bij evenwichtsproble-
men,vooralzijngedrag veranderde.Hijwerdagres-
sief, begonstemmentehoren. ‘Hij is eencompleet
anderemangeworden. Enhij reageert zich vooral
opmij af. Dat maakt het erg zwaar. Veel mensen,
zelfsmijn eigen familieleden, begrijpenhet niet,
ziennietwatzichwerkelijkafspeelt.Er ishulpvoor
hem. Ik staernaast,maar ik staalleen.’

EenmedicijntegenFXTASiserniet;hooguitkun-
nende klachtenworden verlicht. Toch is de diag-
nose vangroot belang, zegtMannus Schurink.Hij
herinnert zich zijnopluchting toenhij vijf jaar ge-
ledenhoordewathijhad. ‘Het ismoeilijkominhet
ongewisse te leven.’

Er isnogeenreden vooroplettendheid, zegtWil-
lemsen:alsgenetischonderzoekuitwijstdatsprake
is van FXTAS, dan ismeteen duidelijk dat er in de
hele familieeendna-foutkancirculeren.Met fami-
lie-onderzoekkansomserger leedwordenvoorko-
men.Willemsenkentgezinnenwaardriekinderen
het fragiele X-syndroomhebben, omdat kennis te
laatkwam.

Hethaperendegendatdeziekteveroorzaaktdie
opa’s enhunkleinkinderenop zo’n verschillende
manier treft, heet FMR-1. Het ligt ophetX-chromo-
soomenhet eiwitwaarvoordat gende codebevat
is nodig voor het functioneren van de hersenen.
FMR-1 kent drie bouwstenendie bij gezondemen-
sen tussende tien en vijftig keer achter elkaar ge-
plakt zitten.

DegrootvadermetFXTASheeftveelmeervandie
herhalingen: tussen de vijftig en tweehonderd.
Daardoormakenzijncellenteveeldna-kopieënvan
het FMR-1 genaan.Op jonge leeftijdmerkthij daar
niets van, pas later beginnen die overtollige ko-
pieënhuntol te eisen.

Dochters erven van hun vader het X-chromo-
soom,met daaropde genetische fout. Bij de over-
drachtvanvaderopdochterblijfthetaantalherha-
lingeninhetgengelijk.Maarzodradedochterzelf

kinderenkrijgtenhaardnaoverdraagt,kanhetgen
ernstig gaan stotteren enwordt het aantal herha-
lingen fors langer. ‘Het is alsof de plaat blijft han-
gen’,zegtWillemsen.Datonderscheidtussenman-
nenenvrouwenheeft vermoedelijk temakenmet
het verschil in productietijd tussen zaadcellen en
eicellen, legthij uit. Spermawordt regelmatig ver-
verstwaardoor er teweinig tijd is voorhet genom
teontsporen.Bij eicellen isdie tijderwel.

Alshetaantalherhalingenbijdeoverdrachtvan
moeder op kinddoorschiet naar tweehonderd of
meer,raakthetgenzobeschadigddathetzijnwerk
niet meer kan doen, met grote gevolgen voor de
hersencellen. Dan ontstaat het fragiele X-syn-
droom,eenverstandelijkebeperking.

Nederland telt zo’n2.500patiëntenmet fragiele
X en bij nog eens eenzelfde aantal oudere patiën-
ten, vermoedtWillemsen, is de diagnose nooit ge-
steld. Het voorstadium, een gen met veel
herhalingen, komt veel vaker voor, vaak zonder
dat mensen het weten. Een op de achthonderd
mannen is drager van dat afwijkende gen, en een
op de 250 vrouwen. Dat komt alleen al in Neder-
land neer op tienduizendmannen en enkele tien-
duizenden vrouwen. Allemaal vrouwen die een
kans hebben van 50 procent om het gen, stotte-
rend en al, aan hun kinderen door te geven.

Dragerswordenniet allemaal ziek.Vrouwenzijn
deels beschermd, omdat zij nóg een X-chromo-
soom hebben, van hun moeder, waardoor de ge-
volgen van het defecte gen deels worden
gecompenseerd. Naar schatting 15 procent van de
vrouwelijke dragers van het gen krijgt FXTAS-
klachten. Bij mannen is dat afhankelijk van hun
leeftijd. Hoe ouder ze worden, hoe groter de kans
dat de ziekte toeslaat. Tussen de 50 en 60 jaar
kampt 17 procent van de dragers met ziektever-
schijnselen, boven de 80 jaar is dat al 75 procent.

Het Rotterdamse ErasmusMC, datmet de ont-
dekking van het fragiele X-gen de ziekte van de
kleinkinderenopdekaartzette,voertnuookdewe-
tenschappelijke zoektocht aannaar eenmedicijn
voorhunopa’s.ToendeAmerikaansekinderartsHa-
germanhersenen vanoverleden FXTAS-patiënten
onderzocht, ontdekte ze plukjes eiwit in hun ze-
nuwcellen.Willemsen en zijn collega’s vondenbij
muizenmetdeziektenietalleeneiwitophopingen
in de hersenen maar ook in organen, zoals de
schildklier,hethartendenieren.Datkanverklaren
waaromFXTASbij patiënten zulkeuiteenlopende
klachtenveroorzaakt, legthijuit.

Bij de muizen slaagden Rotterdamse weten-
schappers erin ommetmedicijnenhet ziektepro-
cesstoptezetten.Of datooitbijmensenzal lukken?
Er is net een flinke subsidie binnen omdat uit te

‘Het zou al geweldig zijn alswe
het ziekteprocesmet een jaar of

tien kunnen uitstellen’

NEUROLOGIE
RECENTELIJK ONTDEKT SYNDROOM FXTASWETENSCHAP

u i t  d e  m e d i a
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De familie Schurink:

de kleinkinderen heb-

ben het fragiele X-

syndroom, bij opa

werd vijf jaar geleden

FXTAS vastgesteld.

PLACEBO-EFFECT
De afgelopen jaren heb-

benwetenschappers ge-

poogdomeenmedicijn

te ontwikkelen tegen het

fragiele X-syndroom.

Het geneesmiddel had

bijmuizen een verba-

zingwekkend effect: de

aangetaste zenuwcellen

herstelden zich, de die-

ren gingen beter com-

municeren en hunge-

drag veranderde ten

goede.Maar dat effect

bleek bij kinderen niet

aantoonbaar. Het klini-

sche onderzoek had

vooral last van een heel

hoogplacebo-effect: het

gedrag van de kinderen

moest deels door de ou-

dersworden beoordeeld

en zij rapporteerden

graag verbeteringen.

zoeken.Willemsenkanernognietsoverzeggen.De
bloed-breinbarrière, de beschermende slotgracht
omde hersenen,moet demedicijnen eerstmaar
eens doorlaten endan zijn er bovendien eiwitop-
hopingeninzoveelzenuwcellen. ‘Hetzoualgewel-
digzijnalswehetziekteprocesmeteenjaarof tien
kunnenuitstellen.’

Nu via de kleinkinderen de grootvaders in het
vizier zijn gekomen,wordt duidelijk dat er tussen
dietweeeengeneratiezitmetweeranderezorgen:
dedochtersdienietwetenof zeziekwordenenhoe
ziek, endie beseffendat ze hun toekomstige kind

met een ernstige handicap kunnenbelasten. Drie
jaargeledenwerdbijdevadervanEmma(30)FXTAS
vastgesteldensindsdienmaaktzezichzorgen,over
hemmaarookoverzichzelf.Haarhandentrillenals
ze ietsoppaktenalszemoewordt,helt zenaareen
kant–kenmerkenvandeziekte.Deneuroloogvond
haarklachtennogtevaagomerietsovertekunnen
zeggen. ‘Datgeeftveelonzekerheid. Ikzievandicht-
bijhoesneldeaftakelinggaat.Steedsals ik ietsvoel
denk ik:het zal tochniet?’

Nadediagnosebezochtzemethaarmaneenkli-
nischgeneticus.DieverteldeoverPGD,eentechniek

waarbijembryo’svoorafgaandaandeivf-behande-
lingwordengetestopeenbepaaldeaandoening. In
oktober is haar zoongeboren. ‘Wehebbende ket-
ting doorbroken. De spanning die ik erover voel,
draag ik niet op hem over. Als ik, onwetend, een
kindmetfragieleXhadgekregen,danhadikdatna-
tuurlijk geaccepteerd. Maar als ik mijn kind de
bestekanskangevenopeengezondleven,dandoe
ikdat.’

Haarfamilieportretverteltnueenheelanderver-
haal: de grootvader heeft FXTAS, de dochter heeft
mildeklachtenmaardekleinzoon isgezond.
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w e t e n s c h a p

door Shimriet Zeidler

Tot een aantal jaren geleden dachten wij dat de meeste erfelijke 
aandoeningen, zoals het fragiele X syndroom, onbehandelbaar 
zijn. Maar de afgelopen jaren leek een effectieve therapie voor 
het fragiele X syndroom ineens erg dichtbij te komen. Kennis over 
de erfelijke oorzaak en betrokken mechanismen in de cel opende 
de weg naar een mogelijke gerichte therapie. Ontdekking van het 
FMR1-gen (1991) en het eerste muismodel die de ziekte in men-
sen nabootst (1994) gaven meer duidelijkheid over de molecu-
laire basis van de aandoening. 

Ingrijpen mogelijk
Kennis van betrokken processen betekent dat er ook kan worden 
ingegrepen, dus komt een mogelijke therapie in zicht. En onder-
zoek bij muizen toonde dat gericht ingrijpen in deze processen met 
medicatie succesvol kon zijn. Vol enthousiasme werden de eerste 
klinische trials bij mensen gestart. Echter, de bemoedigende resul-
taten bij muizen konden vrijwel niet worden bevestigd bij men-
sen. De grotere trials zijn stuk voor stuk beëindigd zonder positief 
resultaat. Wat is er nu misgegaan? Als we dat konden achterhalen, 
zouden we wellicht nieuwe strategieën kunnen bedenken voor 
onze zoektocht naar een medicijn.

Wat weten we over de functie van FMRP (fragiele 
X eiwit)?
Er zijn inmiddels vele verschillende processen ontdekt waarin 
FMRP een belangrijke rol speelt. Deze zijn allen samen te vatten in 
de functie van de synaps; daar waar zenuwcellen in de hersenen 
contact met elkaar maken. Zenuwcellen hebben dat contact nodig 
voor leren, geheugen en aansturen van gedrag. Omdat we telkens 
nieuwe dingen leren en ons moeten aanpassen aan onze omge-
ving, zijn die contacten, de synapsen, continu aan verandering on-
derhevig. Dit noemen we plasticiteit. Door gebrek aan FMRP, is de 
plasticiteit niet goed. De zenuwcel behoeft een complexe balans 
om zijn functie goed uit te oefenen. 
Bij onderzoek naar de functie van FMRP werd de fragiele X muis 
gebruikt. Deze muis mist een werkend FMRP, net als mensen met 
het fragiele X syndroom. De muis vertoont kenmerken die lijken op 
verschijnselen van het fragiele X syndroom bij mensen, zoals ge-
dragsproblemen, leerproblemen en afwijkingen in de functie van het 
brein. Onderzoek met de fragiele X muis helpt bij het ontdekken van 
betrokken processen in de cel. Ook kan op de muis getest worden of 
medicatie effectief is. De resultaten van het muisonderzoek waren 
veelbelovend. Hoe kan het dan dat we deze resultaten niet bevesti-
gen bij de patiënten? Er zijn verschillende problemen aan te wijzen. 

De zoektocht naar medicatie voor het fragiele X syndroom gaat door
Men leek zo goed op weg, maar het afgelopen jaar werden 
een aantal zogenaamde ‘trials’, het uitproberen van medica-
tie op mensen met fragiele X stopgezet vanwege gebrek aan 
resultaat. Zijn we terug bij af? Shimriet Zeidler, verbonden als 
arts-onderzoeker aan de afdelingen klinische genetica en het 
expertisecentrum Encore, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, 
maakt de balans op.

Een muis is geen mens
Allereerst, een muis is geen mens. Onderzoek in muizen is niet 
altijd direct te vertalen naar mensen. Bij muis-studies worden mui-
zen gebruikt zonder (genetische en omgevings-) variatie, terwijl 
mensen met fragiele X allemaal anders zijn. Een effect bij muizen 
is dus misschien niet te vinden bij een groep mensen, omdat ieder 
mens anders reageert op het medicijn. Ook zijn de resultaten van 
de muis-studies vaak moeilijk met elkaar te vergelijken en spre-
ken ze elkaar regelmatig tegen. Elke onderzoeksgroep onderzoekt 
op een andere manier en bovendien, alleen de succesverhalen 
worden gepubliceerd. Dit kan een positief effect sterker doen lij-
ken dan deze is. Het verbeteren van een kenmerk in de muis, 
betekent natuurlijk niet automatisch dat de aandoening in zijn ge-
heel verbetert. 

Meten is niet altijd weten
Verder lopen we tegen een groot probleem aan wat betreft de 
uitkomstmaten: datgene wat we meten om een effect vast te 
stellen. De uitkomstmaten bij muizen zijn vaak niet bruikbaar bij 
mensen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zenuwcellen op te 
meten bij mensen. Klinische trials gebruiken uitkomstmaten die 
mogelijk onvoldoende subtiele effecten kunnen meten. Veel uit-
komstmaten zijn bijvoorbeeld subjectief (zoals enquêtes) en daar-
om gevoelig voor placebo-effect, zodat een echt effect verbloemd 
kan worden. Er is een grote behoefte aan goede betrouwbare uit-
komstmaten bij mensen. Nieuwe onderzoeken moeten gericht zijn 
op het ontwikkelen van deze uitkomstmaten. 

Complexe balans
Andere problemen zijn het bepalen van de goede leeftijd waarop 
we starten met behandeling, de goede dosering en de tijdsduur 
van behandeling. Wij weten niet zeker hoe vroeg we moeten 
beginnen met behandelen om een effect te kunnen meten. En 
het is duidelijk dat de meest ernstige patiënten, die mogelijk het 
meeste baat hebben bij een behandeling, om praktische redenen 
niet kunnen meedoen aan een klinische trial. 
Mogelijk is het belangrijkste probleem dat alle onderzoeken ge-
richt zijn op slechts één onderdeel van het geheel. Plasticiteit in 
de hersenen is een heel complexe balans. We weten al dat veel 
processen betrokken zijn. En regelmatig worden nieuwe functies 
van FMRP ontdekt. Het lijkt daarom logisch dat meerdere behan-
delingen tegelijk nodig zijn om de balans te herstellen. Wellicht zal 
een cocktail van gerichte medicamenten, een combinatietherapie, 
uiteindelijk de oplossing zijn. 
We geven de moed dus bepaald niet op. Het is vooral belangrijk 
dat we leren van wat er mis ging, nieuwe wegen uitproberen en 
dat we blijven nadenken over betere meetmethoden in de onder-
zoeksopzet. Met deze punten in ons achterhoofd, hopen we in de 
komende jaren betere resultaten te boeken en uiteindelijk een 
behandeling voor het fragiele X syndroom te kunnen ontwikkelen. 

Dit artikel is een samenvatting van: The quest for targeted  
therapy in fragile X syndrome. Zeidler S, Hukema RK, Willemsen R. 
Expert Opin Ther Targets. 2015 Aug 21:1-5 (epub). 
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door Shimriet Zeidler

Ons erfelijk materiaal zit in alle cellen van 
ons lichaam. Dit erfelijke materiaal hebben 
we van moeder en vader overgeërfd. Nor-
maal gesproken is het erfelijk materiaal in 
alle cellen identiek. Maar soms komt het 
voor dat een verandering in de DNA-code 
maar in een deel van de cellen zit. De an-
dere cellen bevatten die verandering niet. 
Dan spreken we van mozaïek (mozaïcis-
me). Een dergelijke verandering (mutatie 
genoemd) is dan ontstaan na de eerste 
celdelingen na de bevruchting. Afhanke-
lijk van wanneer de verandering optreedt, 
zit de verandering in veel of weinig cellen 
en verdeeld over verschillende lichaams-
delen. Er kan over het lichaam een soort 
“vlekkenpatroon” ontstaan van cellen mét 
en cellen zonder de mutatie, net zoals de 
kleurvlekken van een lapjeskat.

Fragiele X en mozaïek
Bij fragiele X syndroom wordt met mozaïek 
meestal net iets anders bedoeld. Fragiele 
X syndroom ontstaat doordat er in het  
FMR1-gen een stukje DNA-code zit met 
CGG-herhalingen. Normaal heeft ieder per-
soon tussen de 5 en 55 CGG-herhalingen. 
Als het aantal CGG-herhalingen boven 
de 200 komt, wordt het gen uitgezet en 
spreken we van de volle mutatie en het 
fragiele X syndroom. Tussen de 55 en 200 
spreken we van een premutatie. Hierbij is 
het gen niet uitgezet en is er geen fragiele 
X syndroom. 

Een lang stuk CGG-herhalingen is van  
nature “instabiel”. Mensen met een volle 
mutatie hebben vaak een verschillend 
aantal CGG-herhalingen in verschillende 
cellen. Soms zit er in een deel van de 
cellen minder dan 200 CGG-herhalingen, 
de premutatie. Dan is er sprake van een 
mozaïekpatroon voor de volle mutatie en 
premutatie. Hoe meer cellen de premu-
tatie hebben, hoe groter de kans dat een 
kind zich beter zal ontwikkelen dan wan-
neer alle cellen de volle mutatie bevatten.  
Helaas is dit echter heel moeilijk vast te 
stellen, want we kunnen niet in de herse-
nen kijken en zeggen hoeveel procent van 
de cellen een premutatie bevatten. Met 
een haartest kan er wel een grove indica-
tie worden gegeven. 

Vrouwen en fragiele X
Vrouwen hebben twee X-chromosomen, in 
tegenstelling tot mannen die één X en één 
Y hebben. Om te compenseren voor die 
tweede X, wordt in elke cel van de vrouw 
één van de twee X-en uitgezet. Het FMR1-
gen ligt op de X-chromosoom. Bij vrouwen 
die draagster zijn van fragiele X zal in een 
deel van de cellen de X zonder mutatie  
actief zijn en in een deel van de cellen de 
X mét de mutatie (premutatie of volledi-
ge mutatie). Vrouwen die een mutatie in 
het FMR1-gen hebben, hebben dus altijd 
een mozaïekpatroon: in een deel van de 
cellen komt de mutatie wel tot uiting en 
in een deel van de cellen niet, afhanke-
lijk van welke X aanstaat. Dit geldt zowel 
voor vrouwen met de volledige mutatie 
als vrouwen met de premutatie. Omdat de 
ene of andere X willekeurig wordt uitge-
zet, zal gemiddeld gezien in de helft van 
de cellen de mutatie tot uiting komen. 
Maar dit kan door toeval enorm verschil-
len tussen weefsels en hersengebieden. 
Het aantal cellen waarin de X met mutatie 
actief is, bepaalt hoeveel last een vrouw 
zal hebben. Daarom is het zo ontzettend 
variabel hoeveel klachten vrouwen met 
een volledige mutatie of een premutatie 
ontwikkelen.

Mozaïek in de genetica 
Als we het hebben over het fragiele X syndroom, dan valt de term mozaïek regelma-
tig. Vaak hoor ik de vraag wat dat nou eigenlijk betekent. Dus hierbij een toelichting. 

Fragiele X expertisecentrum ENCORE in het Erasmus MC
Voor adviezen, behandeling en begeleiding kunnen kinderen met het fragiele X 
syndroom en hun ouders terecht in het Erasmus MC te Rotterdam. Met dit  
expertisecentrum hopen we, naast goede zorg te leveren, meer kennis te  
kunnen verwerven over het fragiele X syndroom en daarmee bijdragen aan het 
ontwikkelen van een therapie. Heeft u vragen over het fragiele X syndroom, dan 
kunt u ons bereiken via fragielex@erasmusmc.nl, of via de afdeling kinder- en 
jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC, telefoon 010-7040209. Meer informatie is te 
vinden op de website www.erasmusmc.nl/encore/Poliklinieken/

Er is een nieuwe flyer verschenen van het Fragiele X Expertisecentrum 
van Encore, dat gevestigd is in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
De flyer is bijgevoegd zodat u alle informatie zelf kunt lezen.

Fragiele X Expertisecentrum
www.erasmusmc.nl/encore

www.erasmusmc.nl/encore
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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

naburige gemeente. We zijn gaan kijken, 
eerst zonder en later met Daan. Daan heeft 
er een keer gegeten en een keer gelogeerd, 
als onderdeel van een selectieprocedure 
waarbij de bewoners zelf konden kiezen 
wie van de gegadigden bij hen mocht  
komen wonen.

Het bijzondere was dat Daan -die verder 
vaak weinig uitgesproken is- nu heel erg 
stellig was: hier in dit huis, met deze men-
sen en deze begeleiders, daar wilde hij heel 
graag wonen. En de bewoners waren stellig 
over hem. Hij mocht komen. Wat te doen? 
We vonden het best vroeg. Zou Daan dit 
aankunnen? En wij zelf, waren we al zo oud? 
Wij hadden een goed gevoel bij dit initiatief, 
maar we vonden het ook moeilijk om het 
eigen initiatief los te laten.

Maar waar het natuurlijk om ging, was: wat 
vindt Daan? Snapt hij de stap, want zo’n 
stap kan hij niet overzien. Maar hoe we het 
ook testten, via een directe vraag of een 
omweg, Daan was voor zijn doen heel dui-
delijk: “Ik vind het daar wel leuk!”
Na het nodige wikken en wegen hebben 
we uiteindelijk de knoop doorgehakt. 

Zijn kamer biedt nu een desolate indruk. 
Maar we gaan hem weer leuk inrichten zo-
dat Daan thuis (thuis?) ook zijn eigen plekje 
houdt. Een nieuwe treinposter is in bestel-
ling. Ik doe de lamp uit en trek de deur 
dicht. Het is stil in huis.

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

Uitgevlogen 

Ik sta in Daans kamer, maar het is Daans 
kamer niet meer. De muren zijn kaal: waar 
eerst zijn favoriete treinposter hing, is het 
nu wit, op het haakje na. De muur waar zijn 
bureau stond, zit vol zwarte vegen van zijn 
schoenzolen. Als hij achter de laptop zat, 
schopte hij er blijkbaar nogal eens tegen-
aan. De kasten zijn leeg en zijn bed is weg. 
Dat hebben we in zijn geheel door het raam 
naar buiten laten zakken.

In een hoek staat een doos met dingetjes 
die niet zijn meegegaan: een paar CD’s, 
prulletjes zoals een kleine Eiffeltoren, een 
gebruiksaanwijzing van een game-boy die 
zelf al verdwenen is. Buiten wordt het al 
wat donker. Ik doe de Ajaxlamp aan. Die is 
ook niet meegegaan. 

Daan is verhuisd. Raar maar waar. Het jong 
is uitgevlogen…. Het is eigenlijk heel snel 
gegaan. Vanwege de scheiding van zorg en 
wonen, waarbij je zelf moet zorgen voor 
een woning, zijn we vorig jaar gestart met 
een ouderinitiatief om Daan samen met 
andere jongeren op termijn een beschermd 
huis te kunnen bieden. Meestal duurt het 
wel een aantal jaren voordat er echt iets 
staat en we hadden geen haast. We verga-
derden er intensief over met andere ouders.

Maar een paar maanden geleden werden 
we ineens aangesproken door een kennis: 
er kwamen een paar appartementen be-
schikbaar in een bestaand initiatief in een 


