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van de voorzitter

Op dit moment lopen of starten er allerlei nieuwe 
initiatieven. Over enkele leest u in dit nummer al 
wat meer. Zo willen we graag de fragiele X poli 
aan de Erasmus universiteit die nu tot 18 jaar is uit-
breiden naar boven de 18. Ook kijken we naar hoe 
we de landelijke zorg voor iedereen met fragiele 
X beter kunnen organiseren via een zogenaamd 
expertisenetwerk. En er zijn nog meer initiatieven 
in voorbereiding! Kortom: volop ontwikkelingen, 
waarvoor we uw kennis en ervaring hard nodig 
hebben. Dus ik nodig u graag uit om mee te doen 
aan bijvoorbeeld focusgroepen of enquêtes als dat 
voor u enigszins mogelijk is! Dat kan enorm helpen 
om de juiste keuzes te maken voor een betere zorg 
rondom fragiele X.

door Ron Planken

In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over het ontwikkelen 
van een zorgstandaard voor fragiele X in samenwerking met 
de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenor-
ganisaties) en het Fragiele X Expertisecentrum van het Erasmus 
MC (Encore). In een zorgstandaard staat aan welke eisen goede 
zorg moet voldoen. 

Tijdens een eerste groepsinterview is er vooral veel geïnventari-
seerd.  Ouders en bestuursleden vertelden wat en wie je zoal 
tegen  komt in de zorg voor je kind met fragiele X. Naar aanleiding 
van die inventarisatie zijn knelpunten in de zorg benoemd waar 
ouders tegenaan lopen. Ook zijn enkele telefonische interviews 
gehouden. Tijdens een bijeenkomst met zorgverleners van ENCORE 
en enkele bestuursleden op 21 maart jongstleden zijn knelpunten 
van zorgverleners geïnventariseerd.

De VSOP heeft inmiddels een enquête uitgeschreven waarin de 
knelpunten in de zorg voor patiënten met het fragiele X syndroom 
benoemd worden. Deze enquête kon tot 17 mei ingevuld worden. 

Wat gebeurt er met de resultaten van deze enquête?
Naast de knelpunten vanuit patiëntenperspectief verzamelt de 
VSOP ook knelpunten vanuit medisch perspectief en die gaan 
ze bundelen. De knelpunten zijn het uitgangspunt om een  
Module Organisatie van zorg te ontwikkelen. Een Module  
Organisatie van zorg beschrijft hoe de zorg voor patiënten met 
het fragiele x syndroom het beste kan worden georganiseerd (in 
een expertisenetwerk met daarin verschillende zorgaanbieders). 
De Fragiele X Vereniging, een team van specialisten van ENCORE 
(expertisecentrum voor Fragiele x in Erasmus MC) en de VSOP (en 
nog een paar experts uit het land) gaan deze module samen ont-
wikkelen en tevens een landelijk Expertisenetwerk voor fragiele 
X inrichten. 
Inmiddels zijn er verschillende beroepsverenigingen (fysio-
therapie, logopedie, kinderartsen, psychiaters, klinisch genetici,  
gynaecologen, neurologen, onderwijskundigen, artsen verstande-
lijk gehandicapten) benaderd om invulling te kunnen gaan geven 
aan de kwaliteitsstandaard en het expertisenetwerk.
De planning is dat de Module Organisatie van zorg voor patiënten 
met het fragiele X syndroom en het expertisenetwerk fragiele X 
syndroom in het eerste kwartaal 2017 voltooid zijn.

Is uw zorgverlener al aangemeld voor het netwerk?
U kunt uw zorgverlener(s) wijzen op dit initiatief en vragen om zich 
aan te melden voor het Expertisenetwerk fragiele X syndroom. Uw 
zorgverlener kan hiervoor een mail sturen naar i.raats@vsop.nl. Zo 
zorgen we er met zijn allen voor dat 
er steeds meer deskundigen zijn op 
het gebied van fragiele X syndroom.

Kijk voor meer informatie 
ook op www.zorgstandaarden.net

Vervolg Zorgstandaard  
voor fragiele X
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Het Duitse equivalent van onze jaarlijkse contactdag heet in Duits-
land het Fragiles-X Kongress en wordt gehouden op maar liefst 
twee dagen: 30 september en 1 oktober 2016 in Bad Salzdetfurth. 
Het wordt georganiseerd door de Duitse Fragiele X Vereniging on-
der leiding van Jörg Richstein.

De sprekerslijst is indrukwekkend (19 sprekers): behalve  
Marcia Braden komt ook Randi Hagerman, directeur van het  
MIND Institute in de Verenigde Staten, waar ze een eigen  
Expertise centrum hebben op het gebied van fragiele X syndroom. 
Randi Hagerman is samen met Marcia Braden een van de belang-
rijkste experts van fragiele X. 

Onze voorzitter Bas Douwes gaat er zeker naar toe, maar het staat 
ook open voor andere geïnteresseerden. De kosten zijn 110 euro 
per persoon exclusief overnachting.

Indien u geïnteresseerd bent, ga dan naar www.frax.de. Op de 
homepage ziet u meteen hoe u zich moet aanmelden. 

Afgelopen zaterdag 11 juni hadden we 
onze jaarlijkse familiedag in Enschede 
in Skicentrum Moser. In de ochtend is 
er volop geklommen in het klimbos. Er  
deden onverwacht veel mensen mee, van de  
allerkleinsten tot enkele ouders. In de  
middag ging bijna iedereen wel een keer 
op een band de borstelbaan af: tubing  
heet dat. Het was een vrolijke middag en 
met het zonnetje erbij was het meer dan 
geslaagd!
In de volgende nieuwsbrief volgt een uit-
gebreide fotoreportage.

Contactdagen Duitsland 30 september en 1 oktober 2016

FAMILIEDAG 2016 SUPER GESLAAGD!

Willkommen zum Fragiles-X Kongress!
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten,
von Jahr zu Jahr wurde unsere „Jahresta-
gung“ immer größer, das Interesse an allen
Themen rund um Fragiles-X stieg mit dem
Bekanntheitsgrad von Fragilem-X und auch
dem unseres Vereins. Immer mehr Familien

und Fachleute fanden ihren Weg zu uns, im Jahr 2014 haben wir
die 300-Teilnehmer-Marke fast geknackt! Das Spektrum der Vor-
träge wurde immer weiter, es gab kaum ein Thema, das nicht in
der ein oder anderen Weise behandelt wurde. 
In diesem Jahr wird deshalb nicht die 22. Jahrestagung, sondern
der erste große Fragiles-X Kongress in Bad Salzdetfurth statt-
finden! Zahlreiche Fragiles-X Experten werden für Familien mit
Fragilem-X zu allen relevanten Bereichen hochkarätige Vorträge
und Gesprächsgruppen anbieten.
Informieren Sie sich über alle Themen rund um Fragiles-X, tref-
fen Sie Experten zum lockeren Gespräch oder speziellen Bera-
tungsterminen und tauschen Sie sich mit anderen Familien aus.
Und bringen Sie Ihre Kinder mit! Für diese bieten wir je nach
Alter und Interesse eine Kinderbetreuung im Kids’ Club sowie
im Girls’ und Boys’ Club an. Ein Highlight wird in diesem Jahr
im Rahmen aller Clubs eine inklusive Olympiade sein. Bei die-
sem „Spiel ohne Grenzen“ steht weniger der Wettbewerb als ge-
meinsamer Spaß im Vordergrund.
Freuen Sie sich auch auf Filmvorführungen, die Vorstellung 
unseres wissenschaftlichen Beirates und natürlich die gemüt-
lichen Abende samt der großen Tombola.
Melden Sie sich rechtzeitig an, wir rechnen in diesem Jahr mit
einer großen Teilnehmerzahl. Seien Sie dabei!
Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Jörg Richstein

Freitag, 30. September 2016:
12:00 Treffen für Erstteilnehmer: 

Begrüßung und Kennenlernen, Information, 
Kongressübersicht (G. Borek, T. Müller)

ab 14:00 Anmeldung im Kongressbüro
ab 14:30 Beginn „Kids’ Club“ (T. Müller, J. Peter), „Girls’ Club“

(M. Weißnegger, S. Goecer) und „Boys’ Club“ 
(R. Borek, F. Seitz)

15:00 Begrüßung, Kongressübersicht (Dr. J. Richstein)
15:10 Ein glückliches Leben für Erwachsene mit Fragi-

lem-X – Visionen für ein Versorgungsnetzwerk 
(Dr. J. Richstein)

15:25 Ergebnisse der großen internationalen Umfrage
zur Forschung zu Fragilem-X (Dr. J. Richstein)

15:40 Fragiles-X in der Familie: Wer kann betroffen sein?
Wer darf getestet werden? Wer trägt die Kosten?
(PD Dr. A. Dufke)

15:40 „Fördern, fordern, überfordern?“ – 
Kind- und familiengerechte Förderung
(Dr. U. Gaiser, Kinderzentrum Maulbronn)

16:15 Kaffeepause 
16:30 Kinderwunsch – ethische und medizinische

Grundlagen (PD Dr. A. Schröer)
16:30 Entwicklung von Emotion und Emotionskontrolle

bei Erwachsenen mit Fragilem-X
(Dr. S. Elstner)

17:15 Medikation bei Fragilem-X – Fragen und 
Antworten (Prof. Dr. R. Hagerman/Dr. G. Barth)

17:15 Das Behindertentestament (RA S. Lustig)
17:50 Kinder und Jugendliche mit FXS in der Schule –

Strategien für den Schulalltag (C. Goebell)
17:50 Psychotherapie bei Erwachsenen mit Fragilem-X

Syndrom (Dr. M. Wunder)
18:30 Vorstellung der Landesvertreter (A. Rode)
18:45 Ende Kids’ Club, Girls’ Club, Boys’ Club
19:00 Abendessen
ab 20:00 Gelegenheit zum Austausch der Eltern 

untereinander und mit Fachleuten

20:00 Filmvorführung „Groß und zart“ 
von T. Oberender

20:30 Filmvorführung „Das unsichtbare Leid“
Behinderung und Depressionen

20:00 Filmeabend für Kinder und Jugendliche 
(bis ca. 23 Uhr im Pub – ohne Betreuung)

Samstag, 1. Oktober 2016:
ab 7:30 Frühstück
ab 8:15 Anmeldung im Kongressbüro
ab 8:30 bis 8:50 Ausgabe der Headsets (Alle Vorträge in

Englisch am Sa. werden simultan übersetzt)
ab 8:45 Beginn „Kids’ Club“, „Girls’ Club“ und „Boys’ Club“
9:00 Begrüßung, Übersicht Tag 2 (Dr. J. Richstein)
9:05 Neue Forschungen zur gezielten medikamen-

tösen Behandlung von Fragilem-X Syndrom
(Prof. Dr. R. Hagerman)

9:15 „Spiel ohne Grenzen“ – Start der inklusiven 
Olympiade

9:35 Erfolgreiche Verhaltensintervention: Auslöser 
von Verhaltensausbrüchen verstehen und weitere
Eskalation vermeiden. (Dr. M. Braden)

10:10 Kaffeepause  
10:30 Stand der Forschung bei der Fragiles-X 

Prämutation (Prof. Dr. R. Hagerman)
11:00 Günstige Umgebungen schaffen für eine 

positive Verhaltensbeeinflussung in Schule, 
Arbeit und Zuhause
(Dr. M. Braden)

11:30 Fragen und Antworten mit den Referentinnen 
des Vormittags (mit Übersetzung)
(Prof. Dr. R. Hagerman, Dr. M. Braden)

12:10 Vorstellung des wissenschaftlichen Beirats
(Dr. J. Richstein, wissenschaftl. Beirat)

12:25 Einsammeln/Abgabe der Headsets
12:30 Mittagessen
14:00 Sauberkeitserziehung bei Fragilem-X

(N.N.)

14:00 Recht haben und Recht bekommen – was ist zu
tun bei Ablehnungen von Ämtern?
(RA Leif Steinecke)

14:00 Erfahrungsaustausch: Prämutation – was jetzt?
(Dr. B. Unger)

14:30 Mosaikbefunde, Methylierung, Prä- und 
Vollmutation – welche Bedeutung hat der 
humangenetische Befund? 
(Prof. Dr. A. Tzschach)

14:30 FXTAS – Diagnose und Therapiemöglichkeiten
(PD Dr. C. Kamm)

14:30 Das neue Bundesteilhabegesetz –
ausgewählte Aspekte“
(Prof. Dr. M. Seidel)

15:00 Kaffeepause  
15:30 Erfahrungsaustausch: FXTAS – Therapien/Tipps

für die Alltagsbewältigung 
(Dr. H. Hengel)

15:30 Erfahrungsaustausch/Gesprächscafé: Großeltern
von Kindern mit Fragilem-X – besondere Freude,
besondere Herausforderungen
(H. Wältermann, I. Bosse)

15:30 Workshop: Welche Schule ist die richtige für mein
Kind?
(C. Goebell, T. Oberender, S. Wojtaszek-Becker)

15:30 Aus dem Beratungsdienst: Was ändert sich 
ab 2017 in der Pflegeversicherung? (G. Borek)

16:20 Kaffeepause  
16:45 (Fast) erwachsen – wie geht es nun weiter? 

Persönliche Zukunftsplanung (PZP) für
Menschen mit Fragilem-X (I. Furian)

16:45 Das Netzwerk Fragiles-X am Uniklinikum 
Tübingen: Möglichkeiten und Grenzen – 
wann lohnt ein Besuch? (Dr. N. Kaiser) 

16:45 Bericht von der International Fragile X 
Conference 2016 / San Antonio, USA
(C. Goebell)

17:30 Zusammenfassung, Ausblick (Dr. J. Richstein)
18:00 Mitmachen bei der IG Fragiles-X! 

Welche Aufgaben und Projekte könnten Sie im 

Verein übernehmen, welche Aktionen wünschen
Sie sich? (Vorstand IG Fragiles-X)

18:30 Ende Kids’ Club, Girls’ Club, Boys’ Club
18:45 Abendessen
ab 20:00 Gemütliches Beisammensein mit Siegerehrung

für alle Teilnehmer am „Spiel ohne Grenzen – 
inklusive Olympiade“ und großer Tombola

Sonntag, 2. Oktober 2016:
ab 8:00 Frühstück
9:20 Fortführung Kids’ Club, Girls’ Club, Boys’ Club
9:30 Mitgliederversammlung

… mit Informationen über erfolgreiche Projekte 
des vergangenen Jahres sowie geplante zukünf-
tige Projekte der Interessengemeinschaft 
Fragiles-X e.V. (Mitglieder der IG Fragiles-X)

12:00 Ende der Veranstaltung
12:15 Optionales Mittagessen 

(nicht in der Kongresspauschale enthalten)

Programm

Außerdem …

VORLÄUFIG – Änderungen vorbehalten.

Schwimmbad (Schwimmsachen nicht vergessen!) · Kegelbahn
Minigolf · Spiel ohne Grenzen – inklusive Olympiade · Bücher-
tisch · Merchandising-Tisch · FraX-Café · Musizieren mit der
Zauberharfe · Fitnessraum · Tombola mit tollen Preisen · Ein-
zelgespräche mit Experten

Unser Kongress wird unterstützt von:

Kongressort:
relexa hotel Bad Salzdetfurth
An der Peesel 1
31162 Bad Salzdetfurth
Telefon 05063-290

Vorträge | Erfahrungsaustausch | Spiel & Spaß

Fragiles-X Kongress 2016

30.09. bis 02.10.2016 · Bad Salzdetfurth

Bitte senden Sie das beiliegende Anmeldeformular bis zum

sind im Hotel relexa Zimmer zum günstigen
Diese buchen Sie bitte

. Eine Ü/F kostet im EZ 62,–, im DZ 42,50 p.P.. Kinder unter 15 J. kostenfreiim Zimmer der Eltern. Ü/F für Kinder von 15–16 J. im Zustellbett:). Check-In am Anreisetag:

Bad Salz-
1) Zustellbetten nur begrenzt verfügbar – also schnell anmelden oder nach Absprache mit dem

Durch die erneute Förderung von Aktion Mensch und der DAKkonnten auch in diesem Jahr die Eigenanteile an den Kongess-

Entsprechend der Anmeldung bekommen Teilnehmer einAbendessen am Freitag und Samstag sowie das Mittagessen amSamstag. Außerdem werden insgesamt drei Kaffeepausen an-
Für den Kids’ Club/Girls’ Club/Boys’ Club melden Sie Ihre Kinder
Nach Zahlungseingang erhalten Sie von uns eine Anmeldebe-

SBREDE22

Geschäftsstelle: Postfach 101103 · 18002 RostockTel. 0381/29642375 · E-Mail: info@frax.de
www.frax.de
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i n t e r v i ew

De Ontmoeting. Hier leert hij koken, schoonmaken en dekt hij  
de tafels.

Mijn bezoek is aangekondigd bij Daan, dus om hem niet te lang te 
laten wachten gaan we naar zijn huis, dat midden in de oude stad 
ligt, maar waar het toch heel rustig is.
Daan woont met zeven andere bewoners in een Thomashuis waar 
Cora en Marianne de scepter zwaaien, ondersteund door verschil-
lende medewerkers. Een statig pand uit 1825 waar alle bewoners 
een ruime kamer hebben. Zo ook Daan. Leuk ingericht met een 
loungebank, een bureau en natuurlijk zijn bed. Hij wil me gelijk 
voorstellen aan de andere bewoners die ik allemaal een hand 
‘moet’ geven. Ik tref het: ze zitten net allemaal bij elkaar aan de 
thee in de huiskamer.
Volgende bestemming in huis is de muziekkamer, helemaal op 
zolder, waar Daan mij laat zien, of beter gezegd laat horen, hoe 
goed hij kan drummen. Ik moet zeggen, dat klinkt best goed!

Als de eerste opwinding van mijn bezoek voorbij is, kunnen we 
eindelijk even rustig op zijn kamer zitten zodat ik vader en zus wat 
vragen kan stellen. Daan gaat heel even naar de huiskamer maar 
is al snel weer terug, hij wil erbij zijn als het over hem gaat! En 
gelijk heeft-ie. 

Bezoek: spannend
Vader Wouter en zus Maartje ontmoet ik bij Stadsboerderij Caets-
hage in Culemborg. Hier werkt Daan twee dagen per week, hij 
kraakt er walnoten en wiedt onkruid. Een fijne, groene plek even 
buiten de oude kern van de stad waar ‘vergeten’ groenten worden 
gekweekt, met een boerderijwinkel en theeschenkerij. Een plek 
voor ontmoeting, educatie en kleinschalige zorg.
Daan werkt ook nog een dag per week op Zorgboerderij De Witte 
Schuur waar hij timmert en verft, én een dag bij Eetgelegenheid 

Daan en Maartje

door Brigitte Hermans

In de vorige nieuwsbrief stond al een bericht over 
Daan en Maartje. Maartje die op de Amerikaanse 
facebook-pagina van een FX groep had vermeld 
hoe trots ze was op haar broer Daan die op het 
punt stond uit huis te gaan en te gaan werken.  
Dat was in het najaar van 2015. Nu, in de lente  
van 2016 ben ik uitgenodigd bij Daan in Culemborg. 
Ik ga, samen met zijn zus en vader, een kijkje 
nemen waar hij woont en werkt. Moeder Marie 
Pauline kon er helaas niet bij zijn.
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Van thuis naar een Thomashuis
Een kleine zorggeschiedenis leert me dat Daan toen hij drie was, 
de diagnose fragiele X syndroom kreeg. Hij bleef wat achter, had 
veel oorontstekingen, en was een beetje autistisch. Een oudere 
neef bleek ook FX te hebben. Via het Medisch Kinderdagverblijf 
kwam hij terecht in een zorgklas van het onderwijs om uiteindelijk 
op ZML De Kleine Wereld in Gorinchem te ‘landen’. Daar verbleef 
hij tot afgelopen schooljaar.
De laatste jaren had hij het er niet meer naar zijn zin, hij was er 
een beetje klaar mee eigenlijk. Zijn gedrag werd toen ook moei-
lijker, thuis en op school. Voor de ouders van Daan een signaal dat 
ze school moesten gaan afbouwen en op zoek moesten gaan naar 
leuke dagbesteding en eigen woonruimte voor Daan.
De overgang van thuis naar uit huis wonen verliep soepel. Toen 
Daan 17 was zijn ze begonnen met het traject in gang te zetten. 
Ze hebben verschillende Thomashuizen bekeken en de keus viel 
uiteindelijk op Culemborg. De kleinschaligheid en de korte lijnen 
tussen ouders en begeleiders noemt Wouter een echte pre. 
Voor Daan hebben ze het geleidelijk opgebouwd: van een kopje 
koffie drinken in het huis, een middag blijven en mee-eten, een 
logeerpartij, tot uiteindelijk een eigen kamer krijgen en er gaan 
wonen.

In het begin miste Daan Maartje een beetje, hij moest wennen 
aan de nieuwe situatie.
Voor Maartje was het anders: “Ik was het huis al eerder uit en op 
kamers gaan wonen in Groningen en Antwerpen, ik kwam alleen 
de weekenden thuis. Maar ik zag dat het voor mijn ouders een 
verademing was, ze konden weer weekendjes weg, het gaf ze 
wat meer vrijheid. Ze hoeven nu niet altijd meer op de klok te 
kijken.”

Kom niet aan mijn broer
Al jong begreep ze dat Daan anders was en zorgde ze veel voor 
hem. Ze speelde vaak doktertje, niet vadertje en moedertje, ze 
wilde haar poppen beter maken, omdat ze wist dat Daan anders 
was. Een soort van tweede mama voelde ze zich. Wouter vertelt 
dat het voor hun als ouders heel mooi was om te zien dat Maartje 
haar broertje van het begin af aan geaccepteerd heeft - er waren 
geen conflicten op dat vlak – en heel verzorgend was.
De balans hebben ze bewaard door ook vakanties alleen met 

Hockeykampioen
Mijn eerste vragen zijn voor Daan zelf. Vindt hij het leuk om hier te 
wonen? Wat doet hij allemaal samen met de bewoners? Wat zijn 
Daans hobby’s? Dat soort vragen.
Daan vertelt met een lach dat hij het heel leuk vindt in zijn nieuwe 
huis. De bewoners eten samen, sporten samen én gaan samen 
naar de kroeg!
Daan blijkt een multi-talent want hij vindt veel sporten leuk: 
paardrijden, zwemmen, korf/basketballen, atletiek. Hij zit op hoc-
key en ze kunnen zaterdag kampioen worden vertelt hij trots. “We 
worden kampioen!”

Vanaf dat Daan een jaar oud was, gingen ze met het gezin skiën. 
Hij kreeg privéles en deed ‘gewoon’ mee met alles. De foto’s van 
Daan op een witte helling zijn het bewijs.
Een andere grote hobby van Daan is treinen kijken. Op zijn kamer 
hangt een groot geel NS-bord met vertrektijden, zoals je ze ook 
wel op perrons ziet.

Daan vertelt dat hij in de zomer op vakantie gaat naar het Griekse 
eiland Karpathos met zijn ouders en zus. Wat hij zoal gaat doen? 
Op terrasjes zitten, brood halen bij de bakker, zwemmen, cocktails 
drinken. Vader Wouter vertelt dat ze proberen om elk jaar met zijn 
vieren op vakantie te gaan. Tot nu toe lukt dat aardig.
Het adagio van de ouders van Daan is: je kind gewoon overal mee 
naartoe nemen, hetzelfde doen wat ze voor en met Maartje de-
den, dus ook met enige regelmaat Daan mee uit eten nemen. Al 
zien ze ook wel in dat dit niet voor ieder kind met FX is weggelegd.

De vragen voor Daan zijn klaar. Met zijn IPod en een koptelefoon 
op, blijft Daan er voor de rest van het interview gewoon bij.
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i n t e r v i ew

Skypen met Australië
Stel dat Maartje, ik zeg maar wat, naar Australië wil verhuizen? 
Maartje: “Het zit wel in mij om mijn grenzen -letterlijk- te verleg-
gen. Mijn ouders laten me daarin vrij en zeggen ‘ laat je niet be-
perken, doe het maar’. Maar ik vind het ook lastig die keuze. Ook 
omdat ik curator ben van Daan en stel je voor dat er wat met mijn 
ouders gebeurt…” 
Maar nu is nu en Daan woont in dat opzicht gelukkig al niet meer 

thuis, die zorg is er dus niet meer. Boven-
dien kan Daan skypen en facetimen, dat 
doen ze nu al, dus dat komt helemaal 
goed!

Wat je vaak hoort is dat mensen het een 
verrijking van hun leven vinden dat er een 
kind in hun leven is dat ‘anders’ is. Aan 
Maartje stel ik ook die vraag.
Maartje: “Ja, de kleine dingen ben 
ik meer gaan waarderen, de eer-

ste volzinnen die Daan sprak, dat hij ging lopen. Je gaat het 
ook toepassen op je eigen leven, je wordt een beetje ne-
derig of zo. Misschien dat je normaal zou denken ‘wow, ik 
heb een bachelor in biomedische wetenschappen’, maar nu  
relativeer ik het meer.”
“Daan heeft denk ik ook mijn studiekeuze bepaald; eerst wilde 
ik geneeskunde studeren, maar uiteindelijk werd het dus Biome-

Maartje te doen, en haar exclusieve aandacht te geven. Maartje: 
“Hoe je het ook draait of keert, alle aandacht ging toch uit naar 
Daan, dus een woensdagmiddag alleen met mijn moeder was 
heel leuk, en dat mijn ouders ook eens naar mijn hockey op za-
terdag konden komen kijken. Daan was dan vaak op de opvang.”
Vrienden van Maartje wisten ook niet beter; haar broer heeft een 
beperking. Dus als Daan stond te schreeuwen langs de lijn en de 
tegenstander raar opkeek, werd Daan ‘beschermd’ door de team-
genoten van Maartje.

Vader Wouter vertelt dat Maartje altijd al 
erg betrokken is geweest. Ze kwam altijd 
kijken naar het hockey van Daan en ze 
coacht nu zelf ook een G - elftal. Maartje 
vindt en vond het zelf ook gewoon leuk. 
Snapt dat die kinderen moeite hebben met 
omkleden in speciale kleding etc..
Maartje heeft ook nog een tip voor andere 
broers en zussen: je ‘speciale’ broer/zus zo 
gewoon mogelijk benaderen, meenemen naar de stad, met zijn 
tweeën dingen doen, zonder papa en mama! 
En nu we het toch over brussen hebben: Maartje zou graag nog 
iets met brusjes willen doen, een platform (bijvoorbeeld een  
facebookpagina) waar broers en zussen die te maken krijgen met 
het fragiele X syndroom, met elkaar kunnen praten, ervaringen 
kunnen delen.

Op de kamer van Daan 
in het Thomashuis.

“Als Daan stond te schreeu-

wen langs de lijn en de tegen-

stander raar opkeek, werd 

Daan ‘beschermd’ door de 

teamgenoten van Maartje.”
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dische wetenschappen. Mijn scriptie gaat ook over het fragiele X 
syndroom en inmiddels heb ik contact gelegd met Rob Willemsen. 
Volgend jaar wil ik de master Healthcare management gaan doen 
en het lijkt me geweldig een rol te kunnen gaan spelen binnen het 
expertisecentrum in Rotterdam!”

Doe maar gewoon
Anders dan veel andere kinderen met het fragiele X syndroom en/
of autisme kan Daan redelijk goed omgaan met veranderingen. 
Het hoeft allemaal niet zo strak geregeld te worden. Vliegen bij-
voorbeeld is voor hem peanuts bij wijze van spreken. Hij vindt het 
allemaal prachtig. Zijn ouders regelden meestal dat hij als eerste 
het vliegtuig in mocht en niet te lang hoefde te wachten bij de 
balie. Gewoon vragen! Er is best veel mogelijk. 
‘Onze’ kinderen vinden treinen zó leuk, je kan een begeleiderspas 
aanvragen en zo het hele land door crossen! Ondergetekende wist 
dat ook niet.

Behalve de periode dat Daan het niet leuk meer vond op school, 
lijkt hij een voorbeeldige FX-er. Was hij als klein kind dan ook niet 
moeilijk? 
Wouter: “Vanaf zijn vierde jaar ging Daan al naar het logeerhuis, ik 
denk dat het ervoor gezorgd heeft dat zijn gedrag behapbaar bleef 
en dat hij voor ons te genieten bleef.”
Een van de belangrijkste adviezen van Wouter: “Vraag op tijd PGB 
aan en laat je kind stapje voor stapje wennen aan het logeren, het 
af en toe niet thuis zijn. Zodat je zelf je rust kan vinden en weer 
meer kan accepteren als hij wel weer thuis is. En wacht ook niet 
te lang met huisvesting zoeken voor je kind. Je houdt het langer 
vol en op een betere manier.” Ook voor de andere kinderen in het 
gezin is die ontspanning op zijn tijd belangrijk.
Op mijn vraag wat Wouter het zwaarste/moeilijkste vond toen 
Daan nog thuis woonde, noemt hij het er altijd moeten zijn voor 
je (zorgintensieve) kind. “En dat het zwaar was merkten we pas 
toen hij uit huis ging.” De ochtendrituelen van Daan vielen weg, 
niet meer leven met de klok in je hoofd, maar je eigen ritme weer 
vinden.
Met beide kinderen uit huis hadden ze eigenlijk niet zo’n last van 
het ‘zwarte gat’: ze zijn het vrij snel op gaan vullen met andere 
dingen.

Ze zijn enorm trots op beide kinderen, op hoe ze ieder op hun eigen 
wijze hun leven vorm geven en zich aanpassen aan de situatie.
En behalve dat Maartje ontzettend trots is op haar broer, is Daan 
ook heel trots op zijn zus! Toen ze haar middelbare schooldiploma 
haalde, bij de uitreiking, had hij een smile van oor tot oor en klap-
te hij om het hardst! En straks als ze haar bachelor haalt, zal Daan 
weer haar grootste bewonderaar zijn!

Daan werkt een dag per week bij Eetgelegenheid De Ontmoe-
ting. Hier leert hij koken, schoonmaken en dekt hij de tafels.
Ook werkt hij twee dagen per week bij Stadsboerderij Caets-

hage in Culemborg. Hier kraakt hij walnoten en wiedt onkruid. 



8 
  

v a n  h e t  w e b

Autisme apps
door Martijn Veldkamp

Met de komst van smartphones en tablets is er een extra 
multi mediale dimensie bijgekomen voor onze kinderen.  
Behalve het voordeel dat die apparaatjes klein zijn en dus 
gemakkelijk mee te nemen - denk aan ‘dode’ momenten  
op familiefeestjes of een lange rit in de auto – is K3,  
Thomas de Trein of Huisje Boompje Beestje elk moment  
oproepbaar en houdt dit de jongelui net even langer zoet.  
Mits er wifi is natuurlijk…

En met een paar eenvoudige programmaatjes erop, de zoge-
noemde apps, wordt een tablet ook een extra hulpmiddel bij de  
opvoeding van onze kinderen. De hulp kan bestaan uit structuur 
bieden tot spelenderwijs leren.
Maar welke apps dan? En waar begin je met het zoeken naar de 
juiste apps? Er zijn er duizenden beschikbaar, veelal in het Engels. 

Spraak
Er zijn apps die de ouders de mogelijkheid geven om pagina’s met 
knoppen te maken. Zo kan een kind via een App praten door op de 
picto ‘drinken’ te klikken.

Bijvoorbeeld: Click n’ Talk, € 2,69 voor de 
iPad. Voegt tekst en geluid toe aan plaatjes 
en biedt de mogelijkheid die in fotoalbums 
te ordenen. Maar er is ook HelpTalk, gratis 
voor Android. Deze app combineert plaatjes 
en tekst en kan automatisch tekst omzetten 
in geluid.

Een andere spraak app Eline Spreekt werkt 
op basis van een grid van tegels met iconen, 
plaatjes of foto’s. Bij aanraking van een tegel 
‘spreekt’ de iPad als een volwaardige spraak-
computer. De audio spreek je zelf in, of laat 
je de iPad automatisch uitspreken. www.eli-
nespreekt.nl

Plannen
Er zijn ook allerlei apps die helpen met het structureren en vorm-
geven van het leven. Autiplan en Assist Helpt bijvoorbeeld.
Om met de eerste te beginnen: AutiPlan (www.autiplan.nl). Dit 

is misschien wel de meest uitgebreide 
Nederlandse app hoofdzakelijk bedoeld 
voor kinderen met autisme, maar ook zeer 
bruikbaar voor onze kinderen. In de web-
site maak je een complete dagplanning 
met pictogrammen om zo meer structuur 
en overzicht te bieden die je kan inzien op 
je telefoon, tablet en computer maar ook 
kan uitprinten. De basisversie is gratis en 
de uitgebreide versie kost € 35,- per jaar.  
Ook onder de andere naam www. 
mijneigenplan.nl bekend.

De Assist Helpt (www.assisthelpt.nl) is 
een gratis app voor het maken van een 
dag indeling. De app is persoonlijk instel-
baar, prikkelarm en geeft ondersteuning 
door middel van speciaal voor deze app 
ontworpen pictogrammen. Je kan een tijd-
stip invullen waarop je een bericht krijgt 

met informatie over de activiteit. Hieraan kunnen drie taken  
worden toegevoegd. Onder het pictogram loopt de time timer 
mee. Gratis beschikbaar voor zowel Apple als Android apparaten.

Tijd
Ook de bekende Time Timer (klok met een 
rood vlak dat de nog te verstrijken tijd weer-
geeft) is verkrijgbaar als app. Beschikbaar 
voor rond de € 1,- voor zowel Apple als An-
droid apparaten.

Reizen
Voor de oudere kinderen die zelfstandig 
moeten leren reizen is er de OV-coach app. 
Dit is een in Nederland ontwikkelde app 
voor iPad, iPhone en Android waarmee de 
reis met het openbaar vervoer gepland kan 
worden. Beschikbaar voor rond de € 1,- voor 

zowel Apple als Android apparaten.

Tandenpoetsen
Ik had deze app heel goed vroeger kun-
nen gebruiken toen tandenpoetsen een 
dagelijkse worstelpartij was. De app Disney  
Magic Timer (gemaakt door Oral-B) zou het 
mogelijk moeten maken om tandenpoetsen 
leuker te maken. Met een flink aantal Disney, 

Marvel en Star Wars-per-
sonages, worden kinderen 
aangemoedigd om langer te 
poetsen. Je kind verzamelt 
(digitale) stickers en het kan 
de voortgang met sterren en 
mijlpaal badges zien.

Spelen
Naast deze hulp apps zijn mijn kinderen 
verzot op de iPad. Niet alleen vanwege 
Siri (elektronische assistent die luistert 
naar gesproken opdrachten) maar ook 
vanwege de Lego Duplo apps die er op 
staan. Dit zijn gratis apps waarmee een 
simpel verhaaltje verteld wordt en waar 
puzzeltjes gemaakt moet worden met 
Lego Duplo steentjes om het verhaal door 
te laten gaan. Deze zijn voor zowel Apple 
als Android apparaten gratis beschikbaar.
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b l o g

Ik sta voor het stoplicht. Het licht springt op 
groen, ik trek op en hoor dat mijn versnel-
ling nog in zijn drie staat. Ik schakel snel 
terug naar zijn één, om dan weer netjes 
door te gaan naar twee en drie. Tenminste, 
als de motor niet afslaat. Ik heb een vol 
hoofd en de chaos die dit teweeg brengt 
beïnvloedt mijn rijgedrag. Schakelen is een 
must in elk gezin met jonge kinderen.

Ik schakel van de scholen van de kinderen 
naar de boodschappen, de was, mijn mail, 
facebook, agenda, werk etc. Tussendoor 
gooi ik de luiers weg en poets het toilet.
Terugschakelen is niet altijd een logische 
stap, maar om te voorkomen dat mijn  
eigen motor oververhit zou raken en 
uiteindelijk niet meer door de APK zou  
komen, heb ik dit op een gegeven mo-
ment wel gedaan.
Na de middelbare school heb ik de  
opleiding SPH (sociaal pedagogische hulp-

verlening) gevolgd. Na diverse stages in 
de verstandelijk gehandicaptenzorg ben 
ik me gaan richten op gezinsbegeleiding 
waarvoor ik nog een 2 jarige post-HBO op-
leiding deed. Ik schakelde mee met ouders 
en probeerde hen te laten (in)zien wat 
aansluiten bij je kind betekent.

Op mijn 25e was ik volop aan het rond-
scheuren. Ik was gezinsbegeleider en  
coördinerend begeleider op een steun-
punt. Daarnaast zong ik bij twee gospel-
koren. Ook ontmoette ik mijn grote liefde 
waardoor ik in mijn vrije weekenden heen 
en weer reed tussen Assen en Apeldoorn.
Nu ben ik 38 en heb ik zelf een gezin. Ik 
begeleid geen gezinnen meer, maar nu 
komt er een ambulant begeleider bij míj 
thuis die mij laat zien in welke versnelling 
Chanu zit.
Laatst bij de kinderboerderij was ik al klaar 
bij de konijnen maar Chanu had meer  

interesse voor de deur van het hok. Na tien 
minuten dacht ik: hup we gaan door. Ook 
omdat mijn dochter nog een speurtocht 
wilde doen. Chanu wilde niet mee. Hij was 
net klaar met de deur en wilde toch nog 
de konijnen begroeten: “mogge konijn, hé 
konijn.” Het ontdekken van de deur was 
net zo belangrijk als het ontdekken van de 
dieren. Ik had de koppeling al op laten ko-
men en Chanu stond nog op de handrem. 
Terwijl dochterlief al aan het rijden was.
Het schakelen tussen wat beide kinderen 
nodig hebben en willen is een hele kunst. 
Mijn motor raakte vorig jaar oververhit, 
mijn serotonine fabriek lag stil. Seroto-
nine is als het ware een soort benzine, 
een stofje dat je nodig hebt om zaken in 
perspectief te zien, te relativeren, en je blij 
te voelen. De serotonine fabriek doet het 
weer, iedere avond neem ik een tabletje 
waardoor de productie op gang blijft.
Vorig jaar heb ik de keuze gemaakt om een 
stap terug te doen in functie. Ik werk in de 
gehandicaptenzorg bij een 24 uurs locatie. 
Het werken in onregelmatige diensten en 
weekenden kostte me teveel energie. Nu 
heb ik sinds dit jaar een andere functie. Ik 
heb vaste werkdagen en vaste werktijden. 
Ik ben ieder weekend vrij. Door mijzelf te 
navigeren naar het bordje HELP ben ik ge-
komen bij wat ik (mijn motor) nodig had. 
Ook zag ik in dat een degelijke gezinsauto 
beter past dan de te snelle auto die ik ooit 
had willen besturen. Er is meer structuur 
waardoor er momenten en zelfs uren zijn 
in de dagen waarin ik de cruise control kan 
aanzetten en even niet hoef te schakelen.

Chandrike houdt een blog bij voor haar familie 

en vrienden, waarin ze schrijft over hun gezin. 

Ze doet dit vanuit de behoefte om te informeren 

en te delen welke invloed fragiele X heeft in hun 

leven. Ze is getrouwd met Gerjo en ze hebben sa-

men twee kinderen, Norea van 7 en Chanu van 5. 

Cruise control
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v r a a g  e n  a n t w o o r d

door Bas Douwes 

Agnies van Eeghen is als arts voor (jong-)volwassenen met een verstandelijke beperking (AVG) verbonden aan het Erasmus MC. 
Tijdens haar werk komt ze vaak onnodig leed bij deze groep tegen. Haar droom is de kennis en daarmee de zorg voor volwasse-
nen met een beperking te verbeteren, onder andere door een 18+ polikliniek op te richten voor fragiele X. 

Wie is Agnies?
Ik ben 42 jaar en ik woon in Haarlem. Ik heb 
3 kinderen: twee jongens van 11 jaar (twee-
ling) en een meisje van negen. Ik werk als 
AVG. AVG staat voor: Arts voor Verstandelijk 
Gehandicapten. Voor de helft van mijn tijd 
werk ik, sinds 2015, bij het Erasmus Medisch 
Centrum. Daarbij richt ik me specifiek op de 
doelgroep van jonge volwassenen met leer-
problemen en een verstandelijke beperking 
met complexe zorgvragen. Ik spring er in 
waar het werk van de kinderarts ophoudt.

En de andere helft van je tijd?
Dan werk ik op de AVG poli in Haarlem van 
De Hartenkamp Groep, dat is een grote 
zorg instelling in Kennemerland. Vanuit daar 
ben ik ook als consulent verbonden aan het 
VU ziekenhuis in Amsterdam en het Spaarne 
Gasthuis in Haarlem. Tevens werk ik af en 
toe als consulent voor JouwDokter, waar 
we AVG-zorg verlenen aan organisaties die 
geen eigen AVG hebben. 

Hoe word je AVG?
Het is een relatief nieuwe medische op-
leiding, ik was een van de eersten die de 
opleiding deed. Het is een relatief kleine 
beroepsgroep, er studeren elk jaar 15  
artsen af. Er is veel belangstelling voor 
de opleiding. De opleiding in Rotterdam 
is de enige en die zit elk jaar al heel snel 
vol. Het is ook een unieke opleiding in de  
wereld. Het bestaat echt nergens anders. 
Het bijzondere is dat in deze opleiding niet 
alleen naar de medische kant wordt geke-
ken, maar juist ook naar de gedragskant en 
de sociaal-maatschappelijke problematiek. 
Het idee is om mensen met een verstande-
lijke beperking ‘holistisch’, dus de hele per-
soon, te benaderen. Dat is heel belangrijk 
om bij deze groep succes te boeken bij het 
oplossen van problemen.

Maar waarom ben je dit gaan doen?
Ik had altijd een enorme belangstelling 
voor de genen en ook voor de verschij-
ningsvormen daarvan. En ik houd van  
patiëntencontact. Het bijzondere van mijn 

baan nu, is dat ik mij met beide mag  
bezighouden: ik zie veel patiënten, maar 
houd me ook bezig met onderzoek naar de  
syndromen. En wat ik vooral mooi vind 
is dat je niet alleen medisch bezig bent, 
maar veel breder. Je kijkt naar alles:  
lichaam, geest, omgeving, naar het geheel. 
Ik ben niet alleen arts, maar af en toe ben ik 
tijdens mijn werk ook bijna een maatschap-
pelijk werker. 

Werd je na de opleiding direct AVG?
Ik ben als kersverse AVG naar de Verenigde 
Staten gegaan en heb in Boston aan de 
Harvard universiteit promotieonderzoek 
gedaan. Daarbij heb ik met name gekeken 
naar genetische aandoeningen waar sprake 
is van leerproblemen, epilepsie en autisme. 

Eh, dat klinkt wel als fragiele X…
Ja, maar het onderzoek richtte zich toen 
vooral op een ander syndroom, namelijk 
Tubereuze Sclerose Complex. We keken 
vooral naar de relatie tussen IQ, de ernst 
van epilepsie, en ernst van autistische ken-
merken, welke bijna onlosmakelijk aan  
elkaar verbonden leken. Die samenhang is 
er overigens ook bij andere syndromen. Na 
terugkomst in Nederland ben ik gepromo-
veerd bij het Erasmus MC, en kon ik daar 
ook aan de slag met de 18+ zorg. 

Als AVG?
Ja. Een groot probleem in ziekenhuizen is dat 
de zorg voor ouderen met een verstandelijke 
beperking eigenlijk ophoudt als de patiënt de 
kinderarts ontgroeit, dus rond de leeftijd van 
18 jaar. Het is treurig, maar internisten en 
andere artsen voor volwassenen vinden het 
vaak erg moeilijk om met deze mensen om 
te gaan. Het kost tijd, wordt als lastig gezien 
en er is ook angst voor onbekende en onvoor-
spelbare problematiek van deze groep. Er is 
weinig kennis en juist bij deze groep is het  
belangrijk om de tijd voor ze te nemen 
en ze met zicht op de hele problematiek 
te benaderen. Soms proberen we ze zelfs 
om die reden maar zo lang mogelijk op de  
kinderafdeling te houden!

Maar een ziekenhuis stelt dan toch een 
AVG aan met de rol om dat te begelei-
den?
Het probleem is op dit moment dat dat niet 
kan, want omdat deze zorg vergoed wordt 
vanuit de WMO of WLZ, kan het ziekenhuis 
dat soort kosten niet declareren. Dus wordt 
er niemand aangesteld. Mijn aanstelling bij 
het Erasmus is een grote uitzondering! Dit 
moet echt snel veranderen en daar zijn in-
middels ook plannen voor. Waarschijnlijk zal 
het over twee jaar wel mogelijk zijn om een 
AVG in ziekenhuizen aan te stellen.

Zie jij veel mensen met fragiele X?
Jazeker, vooral in mijn klinische werk in 
de ziekenhuizen en de zorginstelling zie ik 
vaak wel enkelen per week. Het is echt een 
typische ‘AVG-patiënt’. Vaak zie ik de wat 
jongere mannen. Op oudere leeftijd is al-
les vaak wat stabieler, al zie ik ook wel dat 
met name grote veranderingen of drukte, 
denk aan verhuizen, drukke dagbesteding, 
moeilijke huisgenoten, bij ouderen kunnen 
leiden tot onrust, slaapproblemen en soms 
ook agressie. Ik heb maar twee meisjes in 
mijn praktijk. Het zou interessant zijn om te 
zien of zij specialistische zorg minder nodig 
hebben of dat ze misschien onder de radar 
blijven. Dat willen we graag uitzoeken.

Weet je de eerste keer nog dat je een 
frax zag?
Ha, leuke vraag, dat was in een onderzoek 
naar autisme. Wat ik me nog herinner is 
het kenmerkende kennismaken, wat ik 
maar de fragiele X handdruk noem. Dat 
is een hand geven en tegelijkertijd weg-
kijken. We doen dat natuurlijk niet, maar 
je zou er bij lange volwassen mannen met 
een verstandelijke beperking haast de  
diagnose fragiele X op kunnen stellen…

Wat is problematiek die je veel tegen-
komt?
Veel van de problemen die ik bij deze groep 
tegenkom is overprikkeling, gedrags- en 
slaapproblemen. Heel belangrijk is wat 
wij de ‘problematiek van de verschillende 

“Er moet iets veranderen in zorg aan 18+”
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Vanuit het Fragiele X Expertise Centrum van het Erasmus MC 
wordt gewerkt aan goede zorg voor (jong-) volwassen FXS pa-
tiënten. Om deze zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn wij 
op zoek naar ervaringen en ideeën van patiënten en ouders.
Heeft u een zoon of dochter met FXS tussen de 18 en 30 jaar? 
Of heb je zelf FXS, ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je pra-
ten over wat jij belangrijk vindt? Dan bent u allebei van harte 
welkom op zaterdag 9 juli. 

Er worden die dag in het Erasmus MC in Rotterdam gespreks groepen 
gehouden. Deze duren ongeveer 90 minuten. We gaan dan praten 
 

over het leven met (een jong-volwassene met) FXS, waar maakt 
u zich zorgen over en wat verwacht u van artsen en andere hulp-
verleners? Houd de Fraxflits binnenkort in de gaten, daar staat in 
hoe u zich op kunt geven. We hopen dat u mee kunt doen!

Met vriendelijke groet, 

          Dr. A van Eeghen,   P. Both,
          AVG    medisch
      student

Goede zorg voor (jong-) volwassen FXS patiënten, uw mening is belangrijk!

levensfasen’ noemen. Als kin-
deren ouder worden, ontstaan 
vaak nieuwe problemen en het 
erge is dat daar weinig kennis over 
en zicht op is. Jongens die tiener worden, 
worden groot en sterk. Als zij tegelijkertijd 
angstig en impulsief zijn, kunnen ze ook 
een keer boos worden of een klap uitde-
len. Dan wordt er vaak direct een label 
van agressief opgeplakt. Ze worden dan 
heel anders benaderd en er is kans op een  
negatieve spiraal. Of neem seksualiteit: hoe 
ga je om met masturbatie, met dwang-
matig gedrag, met begrenzen van gedrag 
versus autonomie van de persoon? Dat zijn 
lastige dingen waar in de zorg en op scho-
len veel te weinig over bekend is. En ook 
ouders worstelen daarmee.

Is dat dan specifiek voor fragiele X?
Nee, een groot deel van de problemen 
zijn algemeen. Sociaal-maatschappelijke  
zaken als wonen en werk, maar ook de  
behoefte aan structuur en rust zie je vaak bij 
alle syndromen. Wat wel echt specifiek lijkt 
voor fragiele X is dat ADHD-achtige gedrag, 
de overprikkeling en de angst. Dat lijkt nou 
typisch samen te hangen met het fragiele 
X-gen en het is ontzettend belangrijk dat je 
daar dan ook specifiek kennis over opbouwt 
zodat je daar goed mee om kunt gaan.

Men zegt wel dat hun ontwikkeling  
stagneert als fragiele X kinderen ouder 
worden. Herken jij dat bij je patiënten?
Stagneren is echt veel te grof gesteld. 
Wat je ziet is dat de structuur in het leven  
verandert: kinderen gaan van school, gaan 
uit huis. Ze komen in een heel andere  
situatie. Als er sprake is van stagnatie 

ligt dat veel meer aan die overgang, die  
transitie. Juist dan wordt er veel aanpas-
singsvermogen gevraagd en lopen ze op 
hun tenen. Dat bevordert het leren natuur-
lijk niet. Wij denken dat deze kinderen zich 
juist wel verder ontwikkelen en dat ook 
doen, al zal het dan meer om de praktische 
zaken van het leven gaan. Ik denk wel eens 
dat het eigenlijk doodzonde is dat er na 18 
jaar opeens geen onderwijs meer is voor 
deze groep!

Zie je ook veel lichamelijke problemen 
bij fragiele X?
Nee, dat lijkt gelukkig beperkt. Epilepsie 
komt voor. Ik zie nog wel eens obstipatie 
en reflux (maagzuur) problemen. En je 
moet altijd alert zijn op de motoriek. Bij 
andere syndromen is er vaak meer aan de 
hand in lichamelijke zin en dat maakt de 
noodzaak van een poli bij een ziekenhuis 
direct duidelijk. Bij fragiele X is dat minder 
het geval. Eigenlijk zou de zorg voor deze 
groep veel meer bij de AVG moeten liggen. 
Maar dan is het wel heel belangrijk dat er 
een centraal expertisecentrum is waar de 
kennis gebundeld wordt en waar behan-
deladviezen gegeven worden. Dit is iets 
wat we heel graag willen uitzoeken.

Vandaar de focusgroepen?
Ja. We willen vooral weten waar nu behoef-
te aan is bij 18+. Wat zijn de zorgen? Is er 

een noodzaak en een onderbouwing voor 
een aan een ziekenhuis verbonden poli? 
Weet je, het Erasmus MC denkt er over na. 
We moeten hen laten zien hoe belangrijk 
het is dat er een centraal kenniscentrum 
komt en proberen de vraag te beantwoor-
den hoe we dan die kennis gaan gebrui-
ken en die krijgen op de plek waar de zorg 
wordt verleend.

Wat gaat er gebeuren in de focusgroep?
Het is een gesprek van 90 minuten met 
een groep van 12 mensen. We willen zowel 
ouders spreken als mensen met fragiele X 
zelf. In principe willen we een groep ma-
ken voor mannen tussen 18 en 30 jaar en 
een voor vrouwen. Het kan over van al-
les gaan: over werk, over relaties, gedrag 
en medische zaken. We gebruiken een 
bepaalde analysemethode om alles te 
verwerken. We kijken ook nog naar twee 
andere syndromen. Het resultaat is een  
advies voor het Erasmus MC over de  
fragiele X poli en we willen er ook een  
wetenschappelijk artikel van maken. En na-
tuurlijk delen we de uitkomst ook met jullie. 

En dan?
Ik vind het heel erg belangrijk dat er iets 
gaat veranderen. Ik zie vanuit mijn prak-
tijk dat het nu vaak niet goed gaat en dat 
veroorzaakt veel leed. We moeten ken-
nis bundelen en mensen moeten kennis  
kunnen halen, zeker ook vanuit de zorg. 
Het moet mogelijk zijn om specifieke  
fragiele X hulp te vragen! De focusgroepen 
vormen een eerste superbelangrijke stap 
op weg naar een mogelijke poli. Daarom 
is het ook zo belangrijk dat er genoeg  
mensen meedoen!
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Daan is een 21-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

Daan raakt langzamerhand in een soort 
trance. Dat gebeurt wel vaker, in de auto 
of als hij gewoon zit. Zijn ogen draaien wat 
weg en zijn mond maakt trekkende bewe-
gingen. Zijn hoofd gaat af en toe heel snel 
opzij, alsof hij een tic heeft die elke keer 
anders is. Heel apart om te zien. Ik heb 
hem er wel eens naar gevraagd, maar een  
antwoord kreeg ik niet. Verveelt hij zich? Is 
het een soort van ontspanning? 

In de kar kijken enkele kinderen inmiddels 
niet meer naar de paarden, maar naar Daan. 
Met grote ogen staren ze naar zijn hoofd- en 
mondbewegingen. Ze zeggen niets. Het is 
trouwens sowieso behoorlijk stil in de kar. Ik 
stoot Daan even aan. “Gaat het goed, joh?” 
Hij knikt. Ik laat hem maar. 

Dan komt de kar bij de opgang vanaf het 
strand. Daan veert opeens op. “Hup Lisa, 
hup Britta! Ga maar!” roept hij onverwacht 
hard door de stille kar. De kinderen en de 
mensen kijken verschrikt op. De voer-
vrouw maant de beide paarden tot galop, 
ze moeten vaart maken om de kar over 
de strandopgang te trekken. De kar schiet 
naar voren en Daan roept luid: “Hé hup, 
toe maar!” De mensen in de kar lachen en 
roepen zelf nu ook. Daan geeft opgewon-
den uitleg. “Ze moeten omhoog! Ze moeten 
harder!” 

Bovenaan de weg lopen de paarden weer 
gewoon. In de kar wordt nu lekker ge-
kletst. We zijn intussen behoorlijk koud 
geworden, maar wat geeft het. Ik kijk met 
verbazing naar Daan. Hij wist precies wat 
er komen ging! Voor hem is deze galop 
omhoog het hoogtepunt van de tocht. Voor 
mij ook, bedenk ik. Maar dan vooral van-
wege Daans aanstekelijke enthousiasme. 
Dat is prachtig om te zien.

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

Enthousiasme 

We zijn op vakantie op een waddeneiland. 
Het is mooi weer, maar koud. Heldere luch-
ten en heel veel vogels. Vooral veel brand-
ganzen, maar ook zien we kiekendieven en 
lepelaars. Dochter Marthe mag met iemand 
van het eiland de weilanden in, stokken 
weghalen bij de nesten van de weidevogels 
die zijn uitgekomen. Ze ziet een nest met 
pas uitgekomen kievietsjongen. Ondanks 
de koude handen op de fiets, voelen we het 
voorjaar.

Daan vindt het hier altijd fijn. Om nou te 
zeggen dat hij veel dingen anders doet dan 
thuis, dat is dan ook weer niet zo. Ook hier 
is het computer en televisie. Maar hij stapt 
hier ook af en toe op de fiets en gaat zelf op 
pad. Hij kent de weg en van het eiland kan 
hij niet af… We vinden Daan echter deze 
week wat mat. “Is er wat Daan”, vragen 
we. “Nee hoor”, antwoordt hij lusteloos. 

Maar gelukkig zijn er paarden. Die paarden 
zijn grote Belgen en ze staan in een weiland 
verderop. Daan gaat er graag kijken. Maar 
nog liever maakt hij een rit op de paar-
denkar. Omdat hij elk jaar gaat – de laatste  
jaren meestal alleen – kennen ze hem bij de 
paardenkar wel. Ik besluit deze keer eens 
mee te gaan. Gewapend met onze kaartjes 
melden we ons bij de paardenkar. 

De kar is met zestien mensen aan boord 
vol. Zes kinderen, hun ouders, een aantal 
ouderen en wij. De paarden heten Britta en 
Lisa en hebben indrukwekkende konten. 
Ze wegen ieder een kleine 1.000 kilo ver-
telt de voervrouw. Sjok, sjok gaat het door 
het dorp naar het strand. De voervrouw 
vertelt allerlei wetenswaardigheden over 
het eiland. 


