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

van de voorzitter

Ik ben net terug uit Duitsland waar ik de contact-
dagen van onze Duitse zustervereniging heb  
bezocht, samen met medebestuurslid Ron Planken 
en zijn vrouw. Ik vond het zeer de moeite waard. 
Het waren drukbezochte dagen en er heerste een 
prima sfeer. Verderop in dit nummer leest u een  
impressie. Voor ons als bestuur zijn dit soort  
bezoekjes belangrijk. Het is goed om te zien hoe 
het toegaat bij de buren en daarvan te leren. We 
zien nu natuurlijk erg uit naar onze eigen contact-
dag op 12 november. Daar kunnen we weer eens 
uitgebreid met elkaar van gedachten wisselen over 
de vereniging en de plannen die we hebben om de 
zorg voor onze kinderen- jong en oud- te verbeteren. 
U komt toch ook?

Onze website vertoont de nodige verouderingsverschijnselen. 
Achter de schermen is hard gewerkt door de broers Remko en 
Bas van der Togt aan een nieuwe fris ogende site die beter 
aansluit bij onze huisstijl. Ook de inhoud van de site is ver-
nieuwd en weer helemaal up-to-date. 

De nieuwe website is vooral toegankelijker geworden. En dat is 
belangrijk, want de website is natuurlijk het visitekaartje van de 
vereniging! De informatie is nu op ‘fragiele X levensloop’ gerang-
schikt: een blok gaat over de diagnose, een over de kindertijd en 
een blok geeft informatie over volwassenen met fragiele X. Daar-
naast is er een separaat blok met informatie over de verwante 
aandoeningen gerelateerd aan de premutatie (FXTAS en FXPOI). 

Verder is er een tab waar u nieuwsberichten vindt en u vindt ook 
informatie over onze vereniging op de site. Ook hebben we een 
handige ‘downloadservice’ waar u interessante documentatie kunt 
ophalen.

De site zal in de toekomst langzamerhand verder uitgebreid  
worden, met meer informatie, maar ook met nieuwe functies. 
Daarnaast willen we graag een kleine redactiecommissie vormen 
die de site actueel en goed houdt. Hiervoor hebben al enkele  
leden belangstelling getoond.

Hieronder ziet u alvast een voorproefje met enkele pagina’s. Naar 
verwachting gaat de vernieuwde website in november live.

Hieronder een sneakpreview van de proefversie.

Nieuwe website komt er aan
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Ronald Buijsen van het Erasmus MC, is op 
22 juni gepromoveerd op zijn onderzoek 
naar FXTAS muismodellen. Zijn belangrijk-
ste conclusie is dat patiënten met FXTAS al 
in een vroegtijdig stadium behandeld zou-
den moeten worden, omdat het ziektepro-
ces dan wellicht nog omkeerbaar is.

Voor zijn onderzoek heeft Buijsen samen 
met Renate Hukema verschillende FXTAS 
muismodellen ontwikkeld om inzicht te 
krijgen in de oorzaak van FXTAS en om een 
mogelijke omkeerbaarheid van het ziekte-
proces te kunnen bestuderen. In het eerste 
deel van zijn onderzoek heeft Buijsen ont-
dekt dat een toxisch eiwit, het zogenaam-
de FMRpolyG, een belangrijke rol speelt 
bij het ontstaan van FXTAS. Dit eiwit hoopt 
zich op in de kenmerkende insluitsels in 
het brein en andere organen van patiën-
ten en ook in zijn muis modellen. Daarnaast 
heeft hij aangetoond dat het ziekteproces 
in het muismodel omkeerbaar lijkt mits je 
op tijd de aanmaak van het FMRpolyG kunt 
verminderen. Tenslotte heeft hij medicij-
nen in een celmodel voor FXTAS getest die 

gericht ingrijpen op de aanmaak van het 
FMRpolyG. Na behandeling met deze me-
dicijnen werd een vermindering van het 
aantal insluitsels gevonden. 

De bevindingen van dit onderzoek zijn een 
eerste voorzichtige stap in de ontwikkeling 
van een behandeling voor patiënten met 
FXTAS. Buijsen: “Het zou al geweldig zijn 

als we het ziekteproces met een jaar of 
tien kunnen uitstellen.” 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder be-
geleiding van Prof. Rob Willemsen en 
Dr. Renate Hukema en mogelijk ge-
maakt door financiële ondersteuning 
van de Hersenstichting en National  
Institutes of Health (USA).

De contactdag van 2016 belooft weer een 
heel bijzondere te worden. Het thema van 
deze dag is ‘van jong naar oud’ (en daarna).
 
We willen u op deze dag in contact brengen 
met onderzoekers en artsen die zich inzet-
ten voor een betere zorg aan mensen met 
het fragiele X syndroom, zowel voor jong als 
oud. 
 
Om die zorg echt te kunnen verbeteren, 
hebben zij uw inbreng heel hard nodig. Wij 
roepen u daarom op om zeker naar deze 
contactdag te komen en uw ervaringen in 
de zorg voor fragiele X met hen te delen. Dat 
helpt ons allemaal verder. 

Meld u aan via info@fragielex.nl en kom op 
12 november!
 

Het programma van deze dag
9.30 - 10.00  Ontvangst
10.00 - 10.45  Algemene ledenvergade-

ring Fragiele X Vereniging 
Nederland

CONTACTDAG
11.00 - 11.45  Naar een betere organisatie 
van de zorg voor kinderen en jongeren met 
fragiele X | Ilse Raats - Beleidsmedewer-
ker Zorg (VSOP)
11.45 - 12.30 Meer aandacht voor vol-
wassenen en ouderen met fragiele X is 
een must! | Agnies van Eeghen – Arts  
Verstandelijk Gehandicapten – coördinator  
ENCORE 18+
12.30 - 13.00 Gebruik je hersens: naden-
ken over hersenweefsel donatie | Marleen 
Rademakers – Nederlandse HersenBank 
(NHB)

13.00 - 14.00  Lunch
14.00 - 15.30   Gespreksgroepen met 
  sprekers
15.30 - 17.00  Afsluiting en borrel 
 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk  
6 november 2016, bij voorkeur per e-mail 
naar info@fragielex.nl. Vermeld bij uw  
aan melding de namen van de personen die 
gaan komen.

Waar is het? 
Evenals vorig jaar strijken we neer bij Land-
goed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraat-
weg 19, 3744 KB Baarn. Er is voldoende  
parkeergelegenheid en het is met buslijn 
59 en 70 van Connexxion goed bereikbaar 
vanaf station Hilversum. 
Zie ook: www.grootkievitsdal.nl

Nieuwe inzichten in de ontwikkeling van een behandeling 
voor patiënten met FXTAS

UITNODIGING ALV EN CONTACTDAG 12 NOVEMBER 2016
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Duits Fragiele X congres met Randi Hagerman en Marcia Braden

Op bezoek bij de buren
In het weekend van 30 september bezochten wij – bestuursleden Bas Douwes en  

Ron Planken en zijn vrouw Rossana- het Duitse ‘fragiles-X- Kongress in Bad Salzdetfurth, 

vlakbij de Harz. Hieronder een impressie van de Duitse contactdagen en een kort verslag 

van enkele lezingen.

Omdat Duitsland groot is en men soms dus 
ver moet reizen, wordt de Duitse variant 
van onze contactdag  maar een keer in de 
twee jaar gehouden en wordt het uitge-
smeerd over meerdere dagen. Het Duitse 
congres start al op vrijdagmiddag en duurt 
tot en met zondagochtend. Een nevenef-
fect is dat men er voor heeft gekozen 
ook opvang voor kinderen te bieden. Het 
is immers vaak praktisch niet mogelijk of 
wenselijk om drie dagen opvang thuis te 
regelen voor de kinderen. 

Het leuke daarvan is dat de sfeer in het 
conferentiehotel wel heel bijzonder en ont-
spannen is, met al die jongens en meisjes 
met fragiele X die door het hotel zwerven. 
Soms is het ook wel zwaar voor ouders. Ik 
sprak een moeder die drie uur met haar 
zoon op de parkeerplaats had gebivak-
keerd omdat de jongen met fragiele X niet 
naar binnen durfde. Maar het is ook fan-
tastisch om te zien hoe de kinderen met 
elkaar omgaan en hoe ze  - onder leiding 
van de verzorgers - spelletjes doen en een 
voorstelling voorbereiden.

Drukbezocht
Opvallend is hoe goed alles georganiseerd 
is. De verzorgers hebben een T-shirt aan 
met ‘Betreuung’  (verzorging) erop, de in-
schrijving, alles is goed aangegeven. Voor-
zitter Jörg Richstein en zijn team zorgen dat 
het gesmeerd loopt. Het congres dit jaar 
is met 315 deelnemers het drukstbezochte 
ooit. Het programma ziet er ook overwel-
digend uit. Met zo’n 25 lezingen (vaak 
parallel), een avondprogramma met films 
en festiviteiten en een aantal beroemde 
sprekers zoals Randi Hagerman en Marcia 

Braden, is het een bijzondere happening! 

Nadeel van zo’n  samengepakt programma 
is wel dat sprekers soms wat in tijdnood 
komen en dat de interactie met de zaal 
daardoor soms wat minder is. De Duitsers 
zijn sowieso wat minder uitbundig dan wij 
Nederlanders lijkt het. Gelukkig worden 
voor de belangrijkste sprekers zoals Hager-
man en Braden specifieke vragensessies 
ingebouwd waar ze wel helemaal losko-
men.

Keuzestress
In de lezingen passeert een veelheid 
aan onderwerpen de revue: kinderwens, 
schoolkeuze, testamenten, ontwikkelings-
psychologie, toekomstplanning etc. Het 
leidt bij ons tot enige keuzestress. We ver-
delen onderwerpen, maar het is onmoge-
lijk overal bij te zijn! We besluiten in elk 
geval Hagerman en Braden te volgen en 
daarnaast nog een aantal krenten eruit te 
vissen.

Zo’n krent was bijvoorbeeld de gedachte 
dat mensen met een verstandelijke be-
perking ook baat kunnen hebben bij psy-
chotherapie. Immers zij worstelen vaak 
met problemen op het gebied van relaties, 
losmaking van ouders of minderwaardig-
heidsgevoelens omdat ze bepaalde dingen 
minder goed kunnen. De beroepsgroep 
van psychotherapeuten staat vaak niet te 
trappelen, vanwege communicatieproble-
men, of omdat ze er domweg niet voor ge-
leerd hebben. Is er eigenlijk in Nederland 
iets  op dit gebied?

Randi Hagerman
Randi Hagerman is een onderzoekster uit 
de Verenigde Staten die baanbrekend werk 
heeft gedaan op het gebied van fragiele 
X en FXTAS zelfs ontdekt heeft. Zij werkt 
aan het MIND-instituut in Sacramento. In 
haar lezing geeft ze een overzicht van de 
laatste stand van onderzoek naar medica-
tie. We hebben het dan over medicijnen 
die op sommige symptomen van fragiele 
X invloed uitoefenen.
Een belangrijke ontwikkeling is dat zij het 
vermoeden heeft dat medicatie meer ef-
fect heeft als die op hele jonge kinderen 
wordt toegepast (vanaf twee jaar) maar 
dan in een hele lage dosering. Enkele van 
haar experimenten zijn inmiddels daarop 
gericht. Met name van één medicijn heeft 
zij hoge verwachtingen, vooral ook in com-
binatie met heel gerichte spraakontwikke-
lingstherapie. Het is wel fijn om te horen 
dat er weer allerlei ontwikkelingen en ex-
perimenten gaande zijn. Hagerman noemt 
sowieso een hele trits medicijnen op waar 
ze goede verwachtingen van heeft. 

Rol van de omgeving
Marcia Braden is ook ingevlogen vanuit 
de Verenigde Staten. Zij is de specialist op 
het gebied gedragspsychologie bij mensen 
met fragiele X. Haar verhaal is grote lijnen 
het verhaal zoals ze het twee jaar geleden 
ook in Nederland bij onze vereniging ver-
telde. Maar het is goed om het nog een 
keer te horen en de filmclips die ze ver-
toont maken veel indruk. Ze gaat in haar 
verhaal specifieker in op de rol van de om-
geving. Hoe groot die kan zijn, laat ze zien 
aan de hand van het gedrag van een jon-
gen met fragiele X op school. Je ziet twee 

D u i t s  F r a g i e l e  X  co n g r e s
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totaal verschillende versies van de jongen. 
In het ene klaslokaal doet hij geweldig 
mee met de anderen, in het andere lokaal 
is hij volledig afgehaakt en is zijn gedrag 
navenant. Het verschil: de lawaaiige en 
onrustige omgeving in het laatste klas-
lokaal. We kunnen de omgeving dus ook 
aanpassen om bepaald gedrag te voorko-
men of juist op te roepen. Dit is natuurlijk 
gemakkelijker dan bij een gespannen fx-er 
bepaald gedrag te verlangen.

Leef gezond
Randi Hagerman neemt het stokje weer 
over en vertelt over de gevolgen van de 
premutatie. Met name gaat ze in op het 
brede spectrum van problemen dat naast 
FXTAS en FXPOI geassocieerd wordt met de 
premutatie. Bekend op de lijst zijn stress, 
depressie, angst en slaapproblemen. Nieuw 
in de lijst waren voor ons problemen met 
het gehoor en dat er relatief veel mensen 
met een premutatie op latere leeftijd een 
pacemaker nodig zouden hebben. 

Een belangrijke vermoeden van haar is 
dat premutatieneuronen extra gevoelig 
zijn voor giftige stoffen en dat die de ont-
wikkeling van premutatie geassocieerde 
aandoeningen kunnen versterken. Roken 

en excessief drinken zijn natuurlijk so-
wieso niet goed, maar zij raadt het hele-
maal af voor mensen met een premutatie. 
Maar ook andere toxische stoffen in voe-
ding en in de leefomgeving (bijvoorbeeld 
kwik of pesticiden) zouden een rol kun-
nen spelen in het “triggeren” van FXTAS.  
Preventief - naast geen alcohol en niet  
roken – raadt Hagerman antioxidanten in 
je voeding aan, en ook: vergeet vooral niet 
voldoende te bewegen! Ook geeft ze aan 
dat langdurige stress niet goed is. Men-
sen met een premutatie zijn daar gevoe-
lig voor, zeker als ze een ook een fx-kind 
hebben…. Sommigen hebben veel baat bij 
yoga en mindfulness, beide werken stress-
reducerend.

Overigens gaf ze ook aan dat veel mensen 
met een premutatie verhoudingsgewijs 
zeer succesvol zijn, waarschijnlijk speelt 
een lichte angst en zorg om het goed te 
doen daar een belangrijke rol in. Ook schij-
nen er veel mensen met een premutatie 
in de financiële dienstverlening zeer suc-
cesvol te zijn!

Panel
Braden hield aansluitend een lezing over 
vrouwen met fragiele X. Op de tweejaar-

lijkse internationale fragiele X conferen-
tie in de VS heeft zij een groep van deze 
vrouwen in een panel laten vertellen wat 
het voor hen betekent om het syndroom 
te hebben en te worstelen met zaken als 
cijfers, planning en organisatie en gevoel 
voor ruimte. Met toestemming liet ze twee 
verhalen zien van vrouwen, met hun dro-
men, wensen en toekomstbeelden. Ze 
roemde de vrouwen om hun doorzettings-
vermogen en hun wil. Indrukwekkend om 
deze vrouwen zelf over hun praktische pro-
blemen te horen vertellen. 

Op de vraag of en wanneer je het een 
meisje moet vertellen dat zij de volledige 
mutatie heeft, was Braden heel duidelijk. 
Zodra het te begrijpen is, vaak rond een 
jaar of twaalf, zou je het eigenlijk moeten 
vertellen, immers het representeert geen 
direct gezondheidsprobleem, maar biedt 
een verklaring voor sociale problemen 
en leerproblemen waar het meisje mee 
te kampen kan hebben en kan daarmee 
enorm helpen in de acceptatie van wat 
lastig is. 

Het was een eind rijden met de nodige 
vertraging  maar het was het zeker waard. 
Een zeer interessant weekend! 



door Bas Douwes

Wetenschappelijk onderzoek naar fragiele X is van groot belang om onze kinderen te 

helpen en hun bestaan te verbeteren. Wat vinden ouders en verzorgers van mensen met 

fragiele X van de wetenschappers? De allereerste grootschalige internationale enquête 

steekt de peilstok erin. Met name de communicatie kan en moet beter.

Via het Europese fragiele X netwerk hebben we u uitgenodigd deel 
te nemen aan een enquête. Aan de enquête deden maar liefst 
tien landen mee. Naast Nederland waren dat Duitsland, België, 
Italië, Frankrijk, UK, Spanje, Portugal, Ierland. Naast de Europese 
landen namen ook de Verenigde Staten deel aan deze enquête. 
Door dit grote aantal landen werd er een mijlpaal bereikt: 1.346 
mensen vulden deze enquête wereldwijd in. Fantastisch toch dat 
we op deze manier zoveel mensen die met fragiele X te maken 
hebben om hun mening kunnen vragen! 

Boek
De enquête was met name bedoeld om een beeld te krijgen van 
hoe ouders en verzorgers van mensen met fragiele X aankijken 
tegen de nut en noodzaak van wetenschappelijk onderzoek. Re-
sultaten van de enquête worden onder andere gebruikt om in een 
nieuw wetenschappelijk boek over fragiele X – naast de stand van 
zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar fragie-
le X  –  ook het perspectief van ouders en verzorgers toe te lichten. 
Heel belangrijk, omdat het in wetenschappelijk onderzoek, zeker 
als het fundamenteel onderzoek betreft, vaak onderbelicht blijft. 
Het is natuurlijk belangrijk dat wetenschappers ervoor open staan 
om ook de visie van ouders op de richting van hun onderzoek mee 
te wegen. We hopen van harte dat de enquête en het boek daar-
toe bijdragen. Het boek staat onder redactie van Rob Willemsen en 
Frank Kooij en zal onder de titel ‘Fragile X syndrome: from genetics 
to targeted treatment’ in 2017 verschijnen.

Nederland
Hieronder geef ik kort een aantal uitkomsten uit de enquête weer 
die specifiek voor Nederland gelden. Voor het brede beeld – van 
de hele groep van ondervraagden – verwijs ik graag naar het nieu-
we boek!

Nederland deed het qua deelname goed met maar liefst 93 men-
sen die de enquête hebben ingevuld. In het eerste deel van de 
enquête werd vooral gevraagd naar het belang dat u hecht aan 
wetenschappelijk onderzoek. Vrijwel unaniem vindt u onderzoek 
belangrijk tot zeer belangrijk (94%). Wel zijn er verschillen in wat 

u belangrijk vindt. De winnaar hier is onderzoek dat zich richt 
op sociale aspecten van het leven zoals school en werk (66%), 
op de voet gevolgd door onderzoek naar FXTAS (63%), gedrag 
(58%), medicatie (53%), fundamenteel onderzoek (48%) en de  
premutatie (47%) en FXPOI (44%). Minder belangrijke onderzoeks-
onderwerpen zijn voor u onderzoek naar leren en leerstrategieën 
(24%), de diagnose (29%) en onderzoek naar de invloed van  
fragiele X op de ouders en verzorgenden zelf (33%). 

Beste van de klas
Opvallend is dat Nederland hoger scoort dan de overige landen 
als het gaat om het belang van onderzoek naar FXTAS en FXPOI. 
Een reden kan zijn dat wij er hier in Nederland de afgelopen jaren 
behoorlijk veel aandacht voor gehad hebben en dat die onderwer-
pen bij ons beter op de kaart staan. Ook opvallend is dat wij wat 
minder belang hechten aan specifiek onderzoek naar onderwijs- 
en leerstrategieën in vergelijking met andere landen. Het belang 
van onderzoek naar goede voorwaarden voor een sociaal leven 
op school en op het werk wordt wel weer groot geacht. Wat ook 
opvalt is dat het belang van de diagnose in alle landen niet groot 
wordt geacht, waarschijnlijk omdat deze groep geënquêteerden 
de diagnose al had.

U vindt in overweldigende meerderheid ook dat onze vereniging 
onderzoek naar fragiele X moet supporten (94%). Dat is een beeld 
dat we over de hele linie zien. Interessanter wordt het als het 
erom gaat hoe goed u zich geïnformeerd voelt over wetenschap-
pelijk onderzoek. Daar doen wij het – samen met de UK – het beste 
van alle landen. 58% van de geënquêteerden voelt zich goed tot 
zeer goed geïnformeerd. Mooi dat we het zo goed doen, maar het 
betekent ook dat een deel van ons zich niet volledig geïnformeerd 
voelt. Dus hier is toch ook voor ons werk aan de winkel!

Verder wil vrijwel iedereen meer informatie ontvangen over on-
derzoek (97%). Email en de nieuwsbrief zijn favoriete media om 
die informatie te ontvangen. Grappig om te zien dat de Nieuws-
brief bij ons in Nederland een populair medium is vergeleken bij 
andere landen.

E u r o p e s e  e n q u ê t e

Resultaten eerste internationale enquête

Wat vindt u van wetenschappelijk onderzoek?
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Ervaringen met onderzoek
In de enquête is ook uitgebreid ingegaan op het deelnemen aan 
wetenschappelijk onderzoek. Er zijn best wat leden van onze ver-
eniging die daar ervaring mee hebben (37%). Alleen de VS en UK 
scoren wat hoger (rond de 50%). Ervaringen zijn bij driekwart van 
de deelnemers uit Nederland positief of zeer positief (76%). Ook 
daarmee zitten we weer – met de VS en UK – in de kopgroep. Als er 
iets dan niet goed gaat, is het gebrek aan feedback en informatie 
over de afloop van het onderzoek of dat een onderzoek domweg 
gewoon stopt. Zeker in internationaal perspectief is dit gebeurd 
met een aantal trials voor medicatie en dat is voor mensen we-
reldwijd een vervelende ervaring geweest.

Over deelnemen aan onderzoek zijn wij Nederlanders wel wat ge-
reserveerd. 23% van de Nederlandse geënquêteerden geeft aan 
liever niet deel te nemen aan onderzoek. Dat is aan de hoge kant 
vergeleken met andere landen, waar de percentages meer rond 
de 10% liggen. De grootste zorg lijkt te zitten in de belasting die 
zo’n onderzoek zou kunnen vormen voor degene met fragiele X, 
nogal logisch natuurlijk. Het goede nieuws is natuurlijk dat in Ne-
derland nog steeds driekwart van de geënquêteerden volop be-
reid is mee te doen aan onderzoek. 

We hebben er overigens wel vertrouwen in: meer dan de helft 
van de geënquêteerden meent dat er op termijn genezing van 
fragiele X mogelijk is (56%). Hier scoren we vrij gemiddeld. In de 
Verenigde Staten en Portugal is het optimisme het grootst (rond 
de 70%) terwijl de Duitsers wat pessimistischer zijn (44%).

Conclusies
Wat de enquête vooral aangeeft is hoe belangrijk u het vindt dat 
er een goede communicatie is met wetenschappers. Dat geldt 
voor de terugkoppeling van resultaten. Het is belangrijk dat die op 
een toegankelijke manier gedeeld worden. Het geldt ook voor de 
informatie over lopende onderzoeken en de mogelijkheden om 
daaraan deel te nemen. De enquête vormt denk ik ook een be-
langrijk signaal naar onderzoekers: er is over het algemeen onder 
u grote bereidheid om mee te werken aan onderzoeken, maar 
daarbij is informatie over het onderzoek en ook na het onderzoek 
van groot belang.

U vindt dat in dat alles onze vereniging een belangrijke rol moet 
spelen. Immers: via de media van de vereniging kan informatie 
gedeeld worden en onze wetenschappelijke adviseurs kunnen in-
formatie en onderzoeken toetsen. Wat dat betreft doen we het als 
Nederlandse vereniging – vergeleken met het buitenland – 
helemaal niet slecht. Maar verder verbeteren, dat kan natuurlijk 
altijd!

Wat vindt u van wetenschappelijk onderzoek?
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Hij ligt alweer een tijdje achter ons, de Familiedag 2016, maar u had 
nog een uitgebreide fotoreportage van de dag van ons tegoed. 

Op zaterdag 11 juni waren we te gast bij Klimbos Rutbeek en Ski-
centrum Moser in Enschede. Geskied werd er niet, maar wel volop 
geklommen door jong en oud en in de middag stond het onderdeel 
tubing op het programma. Het was een geslaagde dag, we hebben 
veel positieve reacties ontvangen. Kijk zelf maar naar de foto’s en 
misschien ziet u zichzelf of uw kind nog in actie!

Terugblik op 
de familiedag

f a m i l i e d a g
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i n t e r v i ew

vinden, verslikte zich heel veel, was daardoor heel onrustig. De 
pre-logopedist zei dat Chanu dronk als een prematuurtje. En dat 
was voor het eerst dat ze dachten dat er misschien wel iets anders 
aan de hand was met hun zoon. Zitten en staan ging ook moei-
zaam. Normale kindergeluiden maakte hij bijna niet. Het consul-
tatiebureau verwees hun daarom door naar het audiologisch cen-
trum om te kijken of er iets met zijn gehoor was. Chandrike merkte 
ook op dat er weinig interactie was, Chanu kon echt langs je heen 
kijken. Gelukkig was er niks mis met zijn gehoor. De kinderarts van 
het Integraal Vroeghulpteam wilde hem verder onderzoeken. En 
omdat Chanu duidelijk een ontwikkelingsachterstand had, kon hij 
terecht op het Medisch Kleuterdagverblijf (MKD). Chanu was toen 
nog geen twee jaar.

Vrij snel daarna kwam de diagnose van Chanu. Ondanks dat 
ze door Google al op het spoor was gekomen van het fragiele 
X syndroom en veel erin herkende, vond ze de diagnose hart-
verscheurend, een bevestiging van wat je niet wil. Het kwam  
gelijk hard binnen, het besef van een kindje met een blijvende 
verstandelijke beperking. En omdat Chanu toen nog zo onrustig 
was vroegen ze zich af of ze het allemaal wel aan zouden kunnen. 
Hij is zelfs een keer opgenomen geweest omdat hij maar bleef 
huilen. Een dramatische periode was dat, vertelt Chandrike.
Maar daarna herpakten ze zich en richtten ze het vizier op de toe-
komst: wat nu, hoe gaan we dit aanpakken?

Ervaringsdeskundig
Wat zeker helpend daarbij is geweest is dat Chandrike altijd ge-
werkt heeft met mensen met een verstandelijke beperking. Na de 
SPH heeft ze 10 jaar bij Philadelphia gewerkt als woonbegeleider 
en gezinsbegeleider, nu werkt ze bij de JP van de Bent Stichting als 
pedagogisch medewerker. Toen bleek dat Chanu meer zorg nodig 
had, is ze eerst minder uren gaan werken, daarna is ze ook ge-
stopt met de onregelmatige diensten en in functie naar beneden 
gegaan om er zoveel mogelijk voor Chanu te kunnen zijn en meer 
energie voor het gezinsleven over te houden. 
Norea is trouwens geen drager van het fx syndroom. Dat hebben 
ze vrij snel na de diagnose van Chanu uit laten zoeken omdat er 
toch enige twijfel was gerezen nadat haar juf aangaf dat Norea 
moeite had met rekenen en ze wel erg verlegen was in de klas. 
En omdat het syndroom bij meisjes vaak milder is, wilden ze het 
graag weten. Ook om Norea dan de beste zorg en begeleiding te 
kunnen bieden.

Chanu is tot zijn vijfde op het MKD gebleven. In januari van dit 
jaar is hij ‘verhuisd’ naar een school voor Zeer Moeilijk Lerende 
Kinderen (ZMLK) in Wilp. Daar zit hij op zijn plek, in een kleine klas 
met acht kindjes. Belangrijk, omdat Chanu prikkelgevoelig is en 
autistisch. Hij spreekt weinig, veelal losse woorden en een enkel 
kort zinnetje. Met behulp van plaatjes en gebaren kan hij inmid-
dels met zijn ouders enigszins communiceren. 

Eens per twee weken gaat Chanu naar een zaterdagopvang waar 
hij lekker kan spelen. Op woensdag is er iemand zodat Chandrike 

Ruimte is niet in de laatste plaats belangrijk voor dochter Norea en 
zoon Chanu, allebei ‘nogal druk’ zoals Chandrike zelf zegt. Er komt 
een trampoline bij hun nieuwe huis, kunnen ze allebei lekker hun 
energie kwijt!

Het gesprek heb ik met Chandrike. Gerjo is op zijn werk en de 
kinderen zijn naar school. Norea is acht en zit in groep vijf van de 
basisschool. Chanu is vijf jaar, bijna zes, en heeft het fragiele X 
syndroom. Hij zit op een school voor ZML in Wilp. Kwartiertje rijden 
van hun huis. Meestal gaat hij met het busje naar school, maar op 
donderdag heeft hij een half dagje school en haalt oma hem op. 
Dus misschien zie ik Chanu straks nog even. 

Een syndroom
Chandrike en haar man wisten vrij snel dat er iets was met Chanu. 
Hij was vaak ziek, huilde veel, dronk moeilijk. Hij kon geen ritme 

Chandrike

door Brigitte Hermans 
fotografie Monique ten Klooster

Ik ga op bezoek bij ‘onze’ blogster Chandrike.  
In de tuin van hun huis in Apeldoorn staat een  
Te koop bord, maar te koop is het niet meer, net 
verkocht! Chandrike en haar man Gerjo en de 
kinderen Norea en Chanu gaan verhuizen naar  
een hoekhuis verderop in de straat. Geen grote 
veranderingen voor hun, alleen wat meer ruimte 
die ze goed kunnen gebruiken.
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melijk wel goed in en door, maar was altijd heel vroeg wakker, 
half vijf – vijf uur. Ze kregen advies over hoe je overdag inspanning 
en ontspanning afwisselt en nu heeft Chanu een goed slaapritme 
gevonden. Hij is de laatste tijd om ongeveer kwart over zes wak-
ker en dat is wel te doen. 

In de tijd dat Chanu zo extreem vroeg wakker werd heeft Chand-
rike nog even getwijfeld of ze dan misschien helemaal moet stop-
pen met werken zodat ze optimaal de rust en structuur aan Chanu 
kan bieden, maar ze heeft er toch voor gekozen om te blijven 
werken. Minder uren en een lagere functie maar: het is een fijne 
afleiding en misschien houdt ze het hierdoor juist wel beter vol. Ze 
vindt het wel lastig dat ze op haar werk een beetje ‘stilstaat’; ze 
past zich in zekere zin heel erg aan, terwijl ze voelt dat ze meer 
kan, maar ze weet waarvoor en voor wie ze het doet en dat geeft 
dan toch genoeg voldoening. Een stukje zelfcompassie doet de 
rest: ze is er zeker geen mindere moeder door! Nee, ze doet het 
zelfs hartstikke goed! 

Chandrike vertelt dat ze het gevoel heeft dat ze hun leven aardig 
op de rit hebben. Met Chanu en Norea gaat het relatief goed, op-
vang en de nodige begeleiding is geregeld, Chandrike en Gerjo 
halen allebei op dit moment genoeg voldoening uit hun werk en 
ze proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Maar ze rea-
liseert zich wel dat het lijntje dun en kwetsbaar is. Het is iedere 
keer weer balanceren en keuzes maken.

Chandrike gelooft in God, maar ze gelooft ook dat de dingen en 
mensen die op je pad komen hele mooie dingen kunnen brengen.
Grote voorbeeld voor haar is Rupert Isaacson die het boek ‘De 
paardenjongen’ heeft geschreven. Hij zegt: “Jij kan je dromen la-
ten uitkomen door jezelf in dienst te stellen van je kind (met een 
beperking).” Via Chanu en haar werk kan Chandrike ook zichzelf 
ontwikkelen en iets overbrengen. Dat vindt ze een fijne gedachte.

En dan komt Chanu thuis uit school, samen met oma die hem 
heeft opgehaald. En inderdaad, hij gaat gelijk naar de ballenbaan! 
Ik maak snel een foto en speel even met hem. Chandrike staat op 
het punt naar haar werk te gaan, haar moeder past op. En ik, ik ga 
ook naar huis, naar mijn eigen heel bijzondere kind!

wat meer aandacht kan geven aan Norea en eind oktober gaat 
Chanu voor het eerst logeren. Ze vinden dat heel spannend maar 
geloven wel dat hij het er naar zijn zin zal hebben en ook dat het 
de thuissituatie zal ontlasten. 

Een dag met Chanu
Zodra Chanu thuiskomt, gaan de ‘Chanu antennes’ aan. Hij kan  
eigenlijk geen moment uit het oog verloren worden.
Als hij uit school komt, gaat hij als eerste naar de ballenbaan (die 
ze speciaal voor hem hebben laten maken), zijn manier om tot 
zichzelf te komen na de drukte van school en het busje. Vrij snel 
daarna gaat hij naar de tv. Chandrike kookt vroeg en Chanu eet 
vooralsnog apart van de rest van het gezin, in het weekend lukt 
het wel eens met zijn allen te eten. Hij wordt namelijk erg onrustig 
als hij niet op tijd zijn eten krijgt en zo kan er ook beter op gelet 
worden dat hij niet gaat proppen.
Chandrike vertelt dat het eten en de continue vraag naar eten wel 
een dingetje is bij Chanu. Hij lijkt permanent trek te hebben en 
vindt het moeilijk om te wachten. Herkenbaar…
Structuur en regelmaat is een must voor beide kinderen eigenlijk. 
Overgangen vindt Norea bijvoorbeeld ook lastig. Vooral bij Norea 
maakt Chandrike gebruik van de methode Geef me de vijf, Chanu 
is er nog te jong voor. Bij Geef me de vijf is het de bedoeling de 
situatie zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk te maken. De vragen 
Wie Wat Waar Wanneer en Hoe helpen daarbij.

Fragiele X poli
Vorig jaar zijn Chandrike en Gerjo met Chanu naar de fragiele X 
poli geweest in Rotterdam voor een ASS onderzoek (autisme). Ze 
hebben ook hulp gekregen bij het slapen van Chanu. Hij sliep na-

Chanu lijkt permanent trek te hebben en vindt 

het moeilijk om te wachten. Herkenbaar…

Foto: B. Hermans
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p e r s o o n l i j k

door Bas Douwes 

Omdat onze zoon zo van treinen houdt, 
heb ik de NS geschreven en gevraagd of 
hij eens een middag met een conducteur 
op pad mocht. Zo kwam hij terecht in de 
‘spoorwensdagen’ (kijk maar eens op de 
site van de NS). Gehesen in een heus con-
ducteursuniform trok hij een hele dag op 
met verschillende NS-ers en had zo de dag 
van zijn leven. Treinen wegfluiten, kaart-
jes controleren, rangeren, omroepen… 
alles kon. Het mooiste was dat hij door 
zijn gedrag op de perrons als een echte 
conducteur gezien werd en door reizigers 
en collega’s werd gegroet. Geen wonder 
natuurlijk, hij kijkt al zijn hele leven goed 
naar hoe een conducteur alles doet, hij 
doet het allemaal perfect na! De houding, 
manier van lopen en kijken, er liep dom-
weg 20 jaar studie rond op de perrons. 
Bijgaand een paar foto’s om een indruk te 
geven van een onvergetelijke dag.

door Erna de Vries 

Twee jaar geleden schreef ik een stukje over Tobias, mijn stiefzoon met fragiele X, en zijn integratie in het 
dorp. Als één van zes kinderen in ons gezin wilde hij niet meer apart van de anderen naar allerlei clubs. Zo 
kwam het dat hij toen voor het eerst meeliep in de avondvierdaagse met de school van onze andere kinderen.

Inmiddels is Tobias 16 jaar oud en de puberteit doet hem groeien in meerdere opzichten: baard in de keel, el-
lenlange benen en ook zijn persoonlijkheid is krachtiger geworden. Van een verlegen jongen die vaak onder de 
tafel ging zitten als hij ergens naar toe moest, is hij veel zelfverzekerder geworden. Hij gaat nu in zijn eentje 
buiten spelen en rondkijken.

Én: dit schooljaar staat er voor het eerst ‘s morgens geen taxi meer voor de deur. Door het drukke gezin dat we 
hebben lukte het me niet Tobias zelf naar school te begeleiden, en de taxi was toen een uitkomst. Maar het ging 
me steeds meer tegenstaan. Zo’n gezonde vent in de taxi… Maar ja, als ik het niet kan en er zijn geen vrijwilligers 
te vinden, dan houdt het op.

Vorig jaar hebben we uiteindelijk via MEE-op-weg een stagiaire gevonden die een aantal dagen per week met 
hem meefietste en die dat ontzettend leuk deed. Ze hadden dikke pret samen. Tobias kletste haar de oren van 
het hoofd.

Dit schooljaar ben ik zelf mee gaan fietsen, de andere kinderen zijn nu zelfstandig genoeg om op eigen gelegen-
heid naar school te gaan. Omdat de gemeente Zutphen erg gericht is op fietsers, is de route naar school voor 
Tobias eigenlijk heel veilig. Daar waar hij moet oversteken zijn verkeerslichten.

Het fietsen ging heel goed, zelfs zo goed dat ik hem alleen durfde te laten gaan in de ochtend. En aan zijn ogen 
zag ik dat het kon, hij had het zelfvertrouwen. Afgelopen week sprak ik met hem of hij ook zelf terug zou kun-
nen fietsen. Dat lachje van hem, als hij iets echt heel erg graag wil… ‘Dan ben ik echt een grote jongen’, zei hij.
En zo is hij ook in de middag (Tobias is drukker als hij van school komt, waardoor het voor hem lastiger is dan de 
heenweg) al een keer alleen teruggefietst. Prachtig om iemand zo te zien groeien!

Beroep voor 1 dag: conducteur

Tobias: kleine jongens worden groot!
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b l o g

Chanu vindt water geweldig. Afgelopen 
zondag gaf de thermometer bijna 29 gra-
den aan. Voor ons een teken om verkoe-
ling te zoeken buitenshuis. Met drie big 
shoppers vol en een derde kind onder de 
arm, in de vorm van een buurmeisje, gin-
gen we op pad. We kwamen uit bij een 
zwembad in de buurt. Chanu ging hele-
maal los. Hij had zijn grote teen al in het 
zwembad voordat we geïnstalleerd waren. 
Bovendien was meneer nog niet omhan-
gen met zwembandjes en een band voor 
om zijn middel. Met z’n tweeën hebben 
we hem bij ons kunnen houden tot we 
allemaal zwemklaar waren. In het zwem-
bad riep Chanu zeker om de 5 minuten “In 
zwembad!” Na een half uur in het vizier te 
zijn geweest van één van ons, want de an-
der speelde dan voor zeemonster bij Norea 
en buurmeisje, was het tijd om even wat 
te drinken op de zonneweide. Dat even 
duurde inderdaad niet lang. Chanu draaf-
de na een paar minuten alweer richting 
zwembad. Na 3,5 uur Chanu in en uit het 
water, of zeemonster spelen met de mei-
den, hielden we het voor gezien.

Persoonsgebonden Budget
Sinds een paar maanden valt het dossier 
dat de naam van onze zoon heeft, onder 
de Wet Langdurige Zorg. Dit betekent dat 
hij in principe voor onbepaalde tijd de zorg 
krijgt die hij nodig heeft. We hebben ge-
kozen voor een Persoonsgebonden Budget 
(PGB). Dit is een bedrag waarmee we zelf 
de zorg kunnen regelen en ook zelf de con-
tracten regelen. Zodra de contracten zijn 
goedgekeurd door het zorgkantoor worden 
deze mensen betaald vanuit het PGB, door 
de Sociale Verzekeringsbank. Ik besef dat, 
als ik in een ander land was opgegroeid 
en daar mijn kinderen had gekregen, dit 
misschien wel helemaal niet mogelijk zou 
zijn geweest. In mijn land van herkomst, 
India, kan ik me daar bijvoorbeeld niets 
bij voorstellen. In een hoop andere landen 
kennen ze niet de zakelijke woorden zoals 
mantelzorger en netwerk. Het is je fami-
lie dus dan zorg je voor elkaar. Je hoeft er 
geen extra vergoedingen voor te krijgen, 

geen lintje voor te ontvangen en niet te 
declareren. Maar ons kind is zoveel meer 
dan een zorgdossier of een cliënt. Chanu is 
niet zijn fragiele X syndroom, Norea is niet 
alleen brus. En wij zijn niet alleen maar zijn 
persoonlijk verzorgers. Toch komen deze 
termen heel vaak voor. Soms ben ik alle 
zakelijke termen zo zat. En wil ik het liefst 
heel hard roepen: “Het gaat om een man-
netje van 5,5 jaar. En hij heet Chanu!” Wat 
ik wil zeggen, is dat het menselijke door 
al het papierwerk en geregel naar de ach-
tergrond verdwijnt. Mijn kind wordt een 
casus, een dossier, een nummer dat hoort 
bij een indicatie en een zak geld.

Een ongewenste gast die veel te 
lang blijft plakken
Ik ben geadopteerd en heb weleens voor 
de grap geroepen verre familie te zijn 
van Mahatma Gandhi. Ik ben een idea-
list, wereldverbeteraar, dromer en vooral 
tegen geweld. Ik werk zelf in de verstan-
delijk gehandicapten zorg. Begeleiden en 
zorgen voor is zeg maar écht mijn ding. 
Kijken naar de mens achter de beperking 
is een must. Gerjo werkt bij de Rijksover-
heid en is zakelijker ingesteld. Hij heeft 
geen bezwaar tegen termen als PGB en 
indicatie, zorgkantoor etc. Zijn insteek is 
veel meer; als de zorg maar goed gere-
geld is, want dat heeft mijn jochie nodig. 
Ik zie hierin dat vaderliefde en zakelijkheid 
samen gaan. Tussen mij en het PGB is er 
geen sprake van wederzijdse liefde. Het 
PGB doet een enorm beroep op mijn on-
vermogen om iets te kunnen ontvangen. 
En dit zal het ook blijven doen. Mijn man 
zal ik nodig hebben om het te relativeren. 
Niet één keer maar tientallen keren. Ik zou 
Chanu niet anders kunnen zien dan hoe 
hij is. Het is alleen de zorg die tussen al-
les doorsijpelt en ons leven binnendringt. 
Soms als ongewenste gast die veel te lang 
blijft plakken. Het legt een extra druk en 
verantwoordelijkheid op onze schouders. 
Ik ben op donderdagochtend druk met de 
overdracht-boekjes voor de ambulant be-
geleider en de oppas (beiden PGB). En ik 
geef het huishouden nog wat extra aan-

dacht, omdat zij er ’s middags zijn. Ze zijn 
geweldig voor Chanu maar toch… Het le-
ven zonder zorg is niet meer denkbaar. We 
zitten er tot over onze oren in. Dit kost echt 
wel een portie extra energie.

Steunpilaren
Zoals ik een dominee ooit hoorde zeg-
gen: “Waar zon is, is schaduw”. Waar PGB 
is, is er meer zorg nodig dan ouders, ver-
zorgers of partners kunnen bieden. Dat 
is onze realiteit. Zonder alle hulp die we 
hebben gehad op basis van de indicatie 
van Chanu, had ik misschien niet kunnen 
blijven werken. En ik had me daardoor 
minder compleet gevoeld als mens. Mij-
zelf ontwikkelen en dat blijven doen, is zo 
belangrijk. Dat is een steunpilaar in mijn 
leven. Gerjo is ook een geweldige steun-
pilaar. Zijn doortastendheid is groot. En hij 
is een mooie tegenhanger als het gaat om 
mijn bescheidenheid in het regelen wat je 
nodig hebt. Mijn moeder is ook een steun-
pilaar. Niet alleen voor mij, maar voor ons 
hele gezin. Omdat ze op onze kinderen 
past als ik werk. De verschillende steun-
pilaren staan met elkaar in verbinding en 
vormen het bouwwerk, waarop ons gezin 
draait en leeft. De constructie is zo, dat als 
er één steunpilaar wankelt de rest scheef 
zakt. Soms wiebelt er een steunpilaar. Bij-
voorbeeld vorig jaar, toen de ambulant be-
geleider zei te stoppen en we moesten uit-
kijken naar iemand anders. Onze nieuwe 
begeleidster beschikt, zo blijkt, over prima 
timmermanskwaliteiten. Want de pilaar 
staat weer stevig.

Voldoende lucht
In het begin van deze blog schreef ik over 
ons bezoek aan het zwembad. Het PGB le-
vert het geld om als het ware de ‘zwem-
bandjes’ aan te schaffen. Wij zorgen dat 
het stevige bandjes zijn. En dat we ze om-
doen voordat Chanu het zwembad inloopt. 
Doordat ons kind goede zorg krijgt, hebben 
wij telkens voldoende lucht om de band-
jes stevig op te blazen. En zeemonster te 
spelen. Zonder helemaal buiten adem te 
raken.

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

“In zwembad!”
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o n d e r zo e k

door Brigitte Hermans 

Wat betekent de Nederlandse Hersenbank 

Ik word ontvangen door Marleen Rademaker en Saskia Palmen. 
Marleen is projectcoördinator van NHB-psy, de Nederlandse  
Hersenbank voor psychiatrie. Saskia werkt vier dagen per week als 
(kinder- en jeugd-)psychiater UMCU Hersencentrum in Utrecht en 
en één dag per week als klinisch coördinator NHB-Psy.

Ze vertellen allebei bevlogen over hun werk dat als gemeenschap-
pelijk doel heeft: kennis verspreiden over wat NHB-psy doet en 
waarom het zo belangrijk is dat er meer hersendonoren komen. 
Er zijn namelijk te weinig donoren om psychiatrische ziekten goed 
en volledig te kunnen onderzoeken. Onder deze ziekten vallen ook 
het fragiele X syndroom en de aanverwante aandoeningen FXPOI 
en FXTAS. 

Ik krijg een rondleiding langs de archieven waar alle dossiers van 

eventuele toekomstige donoren worden bewaard. Het aandeel dat 
zich heeft opgegeven voor onderzoek naar psychiatrische ziekten 
is inderdaad mager vergeleken met de rest.

Het zet ook mij aan tot nadenken: als drager van het fragiele X  
syndroom zou ik door donor te worden een belangrijke  
bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar dit  
syndroom, waarvan we allemaal weten dat de gevolgen verder 
strekken dan het syndroom alleen.

Na een kleine rondleiding door het lab van NHB-psy, waar ik in 
vogelvlucht kon zien wat er gebeurt met hersenweefsel van begin 
tot eind (het was niet eng!), ging ik met weer iets om over na te 
denken naar huis. Ik heb al een ‘gewoon’ donorcodicil en wie weet 
komt er eentje bij.

Op uitnodiging van Marleen Rademaker en Saskia Palmen ging ik een paar weken  

geleden bij hen op bezoek. Ze zijn gehuisvest in het ‘saaie’ gedeelte van het AMC, daar 

waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Geen witte jassen hier, noch patiënten, 

maar veel kamers waar mensen ijverig zitten te schrijven en zich buigen over complexe 

problemen. Al wandelend door de gangen (die lang zijn!) zie ik toch wat witte jassen: 

analisten en laboranten die in stilte zitten te werken.
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Door Marleen Rademaker

De Nederlandse Hersenbank (NHB) 
Oorzaken en oplossingen vinden voor neurologische en psychia-
trische hersenziekten. Dat is het doel van de Nederlandse Her-
senbank (NHB). Maar dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij 
uw hulp bij nodig. Het menselijk brein is zo complex dat dit niet 
goed in diermodellen of in reageerbuizen nagebootst kan wor-
den. De beschikking over menselijk hersenweefsel voor onderzoek 
is daarom essentieel. Door wetenschappelijk onderzoek aan dit 
weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze hersenen. 
Hierdoor kunnen therapieën ontwikkeld worden voor de behande-
ling van hersenziekten.

Helaas wordt dit onderzoek belemmerd door een groot tekort aan 
menselijk hersenweefsel. Door de hoeveelheid hersenweefsel, 
beschikbaar voor onderzoek, te vergroten, bieden we onderzoe-
kers meer kans om antwoorden te vinden. Hopelijk leidt dit tot de 
ontwikkeling van betere behandelmethoden.

NHB-Psy: programma voor psychiatrische diagnoses 
De hoeveelheid beschikbaar hersenweefsel van donoren met  
psychiatrische diagnoses is momenteel onvoldoende om aan  
de vraag vanuit de onderzoekswereld te kunnen voldoen. Met 
NHB-Psy, de ‘Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie’, heeft de 
NHB enkele jaren geleden een nationale infrastructuur opgezet 
om hersenweefsel van patiënten met psychiatrische diagnoses  
te verzamelen voor onderzoek. Belangrijk, want psychiatrische 
aandoeningen komen veel voor, veroorzaken veel leed en tot op 
heden is er geen genezing mogelijk, omdat we niet goed begrij-
pen wat er precies misgaat in het brein. 

Fragiele X syndroom en FXTAS
Sinds dit jaar is NHB-Psy, in samenwerking met o.a. Agnies van 
Eeghen, gestart met de registratie van patiënten met genetische 
aandoeningen zoals fragiele X-gerelateerde aandoeningen. Bij 
fragiele X syndroom is de relatie tussen hersenafwijkingen en de 
leer-, slaap- en gedragsproblemen onvoldoende duidelijk. Obser-
vaties van hersenafwijkingen in muismodellen hebben tot dusver 
niet kunnen leiden tot effectieve therapieën in patiënten. Hersen-
onderzoek bij menselijke breinen zal veel meer inzicht geven in 
het onderliggende ziekteproces en aangrijpingspunten opleveren 
voor gerichte therapieën. Bij premutatiedragers geldt hetzelfde; 

het is nog niet duidelijk wie 
FXTAS zal ontwikkelen, welke 
hersenproblemen hieraan ten 
grondslag liggen en waar the-
rapie op moet aangrijpen om 
dit ziektebeeld te voorkomen. 
Hersenonderzoek zal kunnen 
leiden tot behandeling en ho-
pelijk zelfs preventie van FXTAS. 

Wie kan zich als hersendonor aanmelden?
Op de website van NHB-Psy is voor donoren, familieleden en 
behandelaren informatie te vinden over alle procedures rondom 
hersendonatie. Voorwaarde voor registratie tijdens leven is dat de 
donor minimaal 18 jaar oud is.

Indien er sprake is van permanente wilsonbekwaamheid (bij-
voorbeeld door ziekte of verstandelijke beperking) dan mogen de  
wettelijk vertegenwoordigers toestemming geven voor hersen-
donatie (registratie tijdens leven vanaf 18 jaar of middels autorisatie 
na overlijden voor het 18e levensjaar). De NHB vraagt hierbij natuur-
lijk om te handelen in lijn met het gedachtegoed van de patiënt. 

Hoe kunt u zich als hersendonor aanmelden?
Via de website van de NHB kunt u registratieformulieren en  
uitgebreide informatie downloaden. Ook kunt u via e-mail of 
telefonisch een informatie pakket bij ons aanvragen.

Contactgegevens
www.hersenbank.nl en www.nhb-psy.nl
www.wehebbenhersensnodig.nl
Nederlands Herseninstituut
T.a.v. De Nederlandse Hersenbank/NHB-Psy
Antwoordnummer 20010, 1100 VV Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer: 020-566 54 99 
Telefonisch spreekuur: op werkdagen tussen 9:30-11:30 uur
(voor algemene vragen en informatie).
E-mail: info@hersenbank.nl

Wat betekent de Nederlandse Hersenbank voor fragiele X-gerelateerde aandoeningen?

Marleen Rademaker 

(projectcoördinator 

NHB-Psy)

Saskia Palmen 

(kinder- en jeugd )
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Daan is een 22-jarige jongeman met het fragiele X syndroom. Hij woont in 
een ouderinitiatief met elf anderen. Daan gaat vier dagen per week naar de 
dagbesteding. Verder gaat hij naar muziekles en zit hij op G-hockey. Over het 
leven van Daan.

DAANDAANDAANHet leven van

lijk? Kan iedereen wel? Mijn vrouw houdt 
het hoofd koel en gaat bellen en mailen. 
Als Daan bij ons is, lopen we de lijst met 
hem door. Hij knikt tevreden als mijn broers  
komen. En jammer dat zijn nichtje niet kan. 
Maar de lijst kan zijn goedkeuring weg-
dragen. Hij wrijft zich in de handen van de 
voorpret.

We vieren het feest bij ons thuis. Het is 
een prachtige dag en de tuindeuren staan 
open. Een lange tafel met eten staat deels 
in huis, deels in de tuin. Als de bel gaat, 
roept Daan: “Ja, ja! Ik kom al!” en banjert 
met grote stappen naar de deur om open 
te doen. “Hoi!”, roept hij dan en neemt zijn 
cadeau - niet onbelangrijk- in ontvangst. Hij 
is een voorbeeldig gastheer.

Het is een gezellig samenzijn, maar als ik 
op een bepaald moment in de drukte om 
mij heen kijk, is Daan weg. Vertrokken naar 
zijn oude kamer. Hij vindt het heel belang-
rijk dat iedereen samen is, maar trekt zich 
tegelijkertijd ook terug. Fascinerend. Het 
middelpunt van het feest wil dat middel-
punt eigenlijk niet zijn, in elk geval niet de 
hele tijd. Dan wordt het hem te veel, al die 
mensen, gesprekken en drukte. Dan moet 
er even rust zijn en zondert hij zich af. Knap 
eigenlijk, bedenk ik. Hij reguleert zichzelf. 

Want aan het einde van het feest staat hij 
er weer helemaal. Hij neemt met verve af-
scheid. Hij brengt de gasten naar de auto en 
zwaait ze enthousiast de straat uit. “Doei!!” 
Het is heerlijk om hem zo bezig te zien, 
deze kerel van tweeëntwintig.

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

Tweeëntwintig 

Daan wordt jarig. ‘Jarig’ staat met hoofdlet-
ters in zijn agenda. Dit is een belangrijke 
dag. Maanden van te voren heeft hij het er 
al over. En als het dichterbij komt, wordt de 
frequentie verder opgevoerd. Elk gesprek 
met Daan gaat in elk geval ook over de  
verjaardag. De lijst met genodigden is het 
belangrijkste. Wie komen er al allemaal? 
Komt zijn nichtje uit Nieuw Zeeland ook? 
“Is een beetje ver, Daan!” En jouw broers, 
komen die? “Nou, Daan, dat weet ik niet 
hoor!” Hebben jullie al uitnodigingen ge-
stuurd?” “Nee nog niet, maar Daan het 
duurt ook nog wel even.”

Daan heeft zo zijn methodes om de druk 
op te voeren. Hij kan ‘appen’ en hij appt 
vrolijk een aantal betrokkenen. Echt goed 
schrijven kan hij niet, maar uit zijn berichten 
valt meestal met wat goede wil en inter-
pretatie prima de boodschap te halen. Die 
is: het is de bedoeling dat je op mijn ver-
jaardag komt. Ook hier laat Daan niet los. 
Hij is pas tevreden als hij een bericht terug 
krijgt. Soms krijgt hij een langer antwoord 
waarin de genodigde aangeeft misschien 
te komen. Als Daan bij ons is, laat hij het  
direct voorlezen. Zijn gezicht verraadt ach-
tereenvolgens spanning (wat staat er echt) 
en opluchting: ‘misschien’ is: kan nog  
komen. 

Enkele weken voor de verjaardag raak ik in 
paniek. Ik heb zo vaak tegen Daan gezegd 
dat het wel goed komt, maar opeens is 
het al bijna zover. Wie komen er nu eigen-


