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ontwikkelingen in de vereniging

Europese voorzitters
Door Bas Douwes

uit de vereniging
Wat een bijzondere contactdag hadden we dit jaar! De drukstbezochte dag
ooit met een 3 uur durende lezing van
Marcia Braden. Een lezing met kennis
van zaken en met humor en liefde voor
onze kinderen. Ik heb best veel reacties
gehoord na afloop en die waren zonder uitzondering positief. Voor ons als
bestuur is dat fijn om te horen en een
stimulans om er volgend jaar weer een
bijzonder fragiele X jaar van te maken.
Namens het bestuur wens ik u alvast
een heel gelukkig en gezond 2015 toe!
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In het weekend van de herdenking van de val van de muur in
Berlijn, vond daar nog een bijzondere gebeurtenis plaats. Na Amsterdam, Parijs, Londen en Rome was Berlijn aan de beurt. Voor
de vijfde keer kwamen alle voorzitters van de Europese fragiele X
verenigingen bij elkaar om te praten over hun verenigingen, om
ervaringen en ideeën uit te wisselen en te kijken hoe verdere
samenwerking verder vormgegeven zou kunnen worden. Namens
onze vereniging nam Bas Douwes deel aan de bijeenkomst.
Hieronder zijn verslag van twee dagen conferentie in Berlijn.
Het was toeval dat de bijeenkomst in dat bijzondere weekend van
de herdenking was, maar leuk was het wel. Er heerste in Berlijn
een uitgelaten sfeer, iedereen had zijn verhaal over hoe het toen
was, in de tijd van de muur en bij de val, van de taxichauffeur
tot de ober. Of ze nu uit oost of west kwamen of toerist waren,
overal op straat haalden mensen staand bij de informatieborden
met elkaar herinneringen op. Bij de Brandenburger Tor, hét symbool van hereniging, werd gezongen en gedanst en werd het David Bowie nummer ‘Heroes’ (over een eenmalige ontmoeting van
twee geliefden bij de muur) gezongen door Peter Gabriel. De muur
zelf was verbeeld met 8.000 ballonnen op staken en dat over een
lengte van 15 kilometer! Gabriel heb ik niet gezien, maar ik had
wel mijn hardloopschoenen meegenomen en heb ’s ochtends
vroeg een stuk van het traject langs de ballonnen hardgelopen.
Indrukwekkend om te zien hoe de muur liep. Dwars door straten,
zodat voormalige overburen elkaar alleen nog maar vanuit het
raam over de muur heen konden zien.

bijeen in Berlijn

Vrijdag
Vrijdag beginnen we met een wandeling
door het feestende Berlijn. De Duitse voorzitter Jörg Richstein heeft zich goed voorbereid en houdt bij de verschillende plekken
en gebouwen een kort praatje waarin hij
vertelt over de geschiedenis. Wonderbaarlijk zoals die daar in Berlijn op elkaar gestapeld ligt. Het holocaustmonument is zeer
indrukwekkend, de Reichstag en de Brandenburger Tor bekijken we van buiten en
tenslotte bezoeken we de Gendarmenplatz
waar in vroeger tijden de cavalerie haar
paardenstallen had. ’s Avonds eten we met
zijn allen op een niet varende boot. Het
eten is een weerzien met oude bekenden,
maar er is ook een aantal nieuwe mensen.
Het is in elk geval ‘volle bak’ met voorzitters uit Groot-Brittannië, Ierland, België,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Israël, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland. ‘s Avonds
arriveert ook nog Robert Miller, verbonden
aan het UC Davis Mind Institute in Californië, Verenigde Staten die de komende dagen enkele lezingen zal geven.

Zaterdag
Vandaag begint het echt. We verzamelen in
de Walter Gropius Bau, waar we een zaal
gebruiken. De eerste uren wisselen we
vooral uit wat voor onze vereniging de belangrijkste stappen zijn die we gezet hebben en waar eventuele moeilijkheden en
uitdagingen liggen. Het idee is dat we zo
een basis vinden om elkaar te helpen. Immers waar de een mee worstelt, kan iets
zijn waar de ander al mee te maken heeft
gehad. Het is heel interessant om te horen
waar iedereen mee bezig is. Veel verenigin-

gen worstelen met fondsen werven, maar
ook hele specifieke dingen komen naar voren (hoe moet je als vereniging met facebook omgaan en hoe moet je dat inzetten?
Of: wat kun je als vereniging doen voor
volwassenen met fragiele X?). Zelf vertel ik
over de ontwikkeling van de fragiele X poli
in Rotterdam. Ik ben wel benieuwd naar
ervaringen in andere landen met dit soort
expertisecentra. Ook geef ik aan dat het
stopzetten van de trials het afgelopen jaar
best een negatieve boodschap is. Hoe moeten we daarop reageren? Tenslotte noem
ik dat de problematiek van dragers van
het fragiele X-gen onderbelicht lijkt. Dit is
bij meerdere landen een thema. Met name
in Scandinavië is er veel aandacht voor. De
voorzitster van Denemarken houdt na mij
haar verhaal en belooft de volgende dag
wat te vertellen over de inzichten daarover.

Tips uit Amerika
Rob Miller is heel lang de voorzitter van
de Amerikaanse fragiele X vereniging geweest. Inmiddels is hij verbonden aan het
Davis Mind Institute in de VS, een van de
belangrijkste expertisecentra voor fragiele
X en tevens de plek waar de bekende fragiele X onderzoekers Paul en Randi Hagerman werken.
Rob vertelt over zijn ervaringen met het
National Fragile X Foundation (NFXF) en
hoe je als vereniging je aanpak en effectiviteit kunt versterken. Zijn belangrijkste tip
is om vooral strategisch na te denken en
je te verplaatsen in de ander. Je kunt bijvoorbeeld wel willen dat iedereen fragiele
X kent, maar de realiteit is dat we in een
wereld leven waar het aanbod aan infor-
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matie enorm is en waar fragiele X moet
concurreren met zo’n 8000 andere zeldzame aandoeningen. Vraag je steeds af wat
je wilt bereiken en vooral wat een ander
wil. Wat is belangrijk voor een arts? Hij of
zij heeft weinig tijd, werkt aan een loopbaan, wil soms publiceren, wil erkenning,
etc. Allemaal zaken die belangrijk zijn om
te weten als je wilt dat fragiele X bekender
moet worden bij zo’n doelgroep.

Strategisch denken
Ook drukt hij ons op het hart heel goed na
te denken wat je als vereniging wilt zijn en
daarin keuzes te maken. Wil je er primair
zijn voor de mensen met fragiele X en hun
familie en begeleiders of wil je juist primair iets doen om fragiele X bekender te
maken. Waar ligt je focus? Ik ben blij dat
wij met elkaar onze missie geformuleerd
hebben en bezig zijn met een duidelijke
invulling aan de hand van een activiteitenplan. Toch vind ik zijn aansporing om
steeds over je doelen na te blijven denken
interessant genoeg. Rob lardeert zijn verhaal bovendien met zijn ervaringen en is
een boeiend spreker.
Dan lopen we alle gezamenlijke Europese
projecten langs. Er is een nieuwe facebookpagina gemaakt voor het Europese netwerk (https://www.facebook.com/EuropeanFragileXNetwork). We praten over
de website en de relatie met facebook.
Vanuit België wordt een mooie toepassing
getoond om de fragiele X woordenlijst in
een website te tonen. Het surveyproject
is helaas niet heel erg opgeschoten. Het
maakt nu deel uit van een Europese subsidieaanvraag die volgend jaar gaat lopen. Ik
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dan te gaan om zowel psychosociale als
fysieke problemen.

Hier moeten we wat mee doen

Feestje bij de Brandenburger Tor

vraag me af of we niet in de tussentijd toch
zelf maar wat moeten opzetten. Er is ook
een foldertekst gemaakt voor een nieuwe
flyer over fragiele X die alle landen mogen
gebruiken. Goed om onze eigen flyer daar
eens naast te leggen. In elk geval levert dit
rondje wel weer de nodige ideeën op.

Noorse vrouwen op een boot
Dan de problematiek van dragers van het
gen. Het is inmiddels bekend dat dragers
van het gen te maken kunnen hebben met
FXTAS en FXPOI. De laatste 15 jaar blijkt echter langzamerhand dat er nog meer problemen geassocieerd lijken met de premutatie.
De Deense voorzitster vertelt over een bijeenkomst in Denemarken waar draagsters
bij elkaar kwamen. De Noorse vereniging
sloot ook aan: er voer dus een schip met
allemaal Noorse draagsters naar Denemarken om daar gezamenlijk een conferentie
te houden. Het was een bijzondere samenkomst, waar openhartig gepraat werd en
er heel veel onderlinge herkenning was
van de problemen waarmee de vrouwen
te maken hebben. Ik zal hieronder een opsomming geven van de zaken die werden
genoemd, maar moet ook een voorbehoud
maken. Het is vaak nog niet aangetoond dat
de genoemde problemen ook daadwerkelijk te maken hebben met de premutatie.
De moeilijkheid is natuurlijk dat tal van de
genoemde aandoeningen ook in de gehele
bevolking regelmatig voorkomen. Maar onderzoeken van de laatste jaren laten toch
wel zien dat sommige aandoeningen vaker
voorkomen bij dragers en dat de kans ook
toeneemt bij het ouder worden. Het lijkt
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Genoemd werden in elk geval de gevoeligheid voor geuren, geluiden, verlegenheid
(bijvoorbeeld moeite hebben met iemand
recht aankijken), concentratieproblemen
en depressies. Daarbij levert FXPOI natuurlijk ook de problematiek van de vervroegde overgang en de medische problemen die dat geeft zoals botontkalking
en stemmingswisselingen. Als medische
problemen werden symptomen van fybromyalgie genoemd, schildklierafwijkingen,
bijnierproblemen, maar ook hoge bloeddruk, migraine, neuropathie (doof gevoel
of pijn in armen en benen), duizeligheid,
evenwichtsproblemen, parkinsonisme, slapeloosheid en vermoeidheidsklachten. In
Denemarken zet men zich inmiddels in om
de premutatie als mogelijke ziekte erkend
te krijgen. Reden genoeg voor verder onderzoek en – bedenk ik - ook reden voor
ons als vereniging om hier verder in te duiken en wat mee te gaan doen...

Papierwerk
Na dit heftige onderwerp, een flink aantal
aanwezigen zijn immers zelf draagster, en
na nog een aantal verslagen van congressen bespreken we het Europese subsidieprogramma Euro Horizon 2020. In beginsel
betekent dit programma dat de Europese
commissie een enorme zak geld voor al
het innovatief onderzoek klaarzet. Een
aantal universiteiten en onderzoekscentra heeft inmiddels aanvragen ingediend
die te maken hebben met fragiele X. Ook
spelen we als Europees fragiele X netwerk
met het idee om in samenwerking met
een aantal universiteiten een aanvraag in
te dienen. Het idee -een breed platform
voor informatie over fragiele X dat zich
ook ontwikkelt aan de hand van de kennis van de deelnemers (denk aan enquêtes
en dergelijke)- is er al. Maar het vergt veel
papierwerk en vooral partners. Er is bereidheid om hiermee aan de slag te gaan,
maar we realiseren ons ook dat het niet
gemakkelijk is.
Rob Miller vertelt in zijn tweede lezing
een en ander over de plannen van het

Davis Mind instituut. De kern is dat men
denkt over het opzetten van een wereldwijd trainingscentrum voor iedereen die
met fragiele X te maken heeft. We praten
in dat kader ook uitgebreid over culturele
verschillen die ook doorwerken in bijvoorbeeld ideeën over screening en verwachtingen over zorg (familie of overheid).

Naar een Europese vereniging?
’s Avonds eten we met zijn allen in een
Luxemburgse restaurant. Luxemburgs? Ja
inderdaad. Bepaald niet slecht. Laat in de
avond eindigen we in kleiner gezelschap in
een echte Bierstube, waar veel gelachen
wordt.
De volgende dag is het programma korter.
We praten vooral over hoe we verder willen als Europees netwerk. Moeten we een
juridische entiteit worden of blijven we
een los netwerk? Er zijn grote voordelen.
Samen zijn we sterker en volgens mij kunnen we in Europees verband pas een vuist
maken als het gaat om onze belangen. Ik
houd er een pleidooi voor. De meesten zijn
voor, maar er is bij sommigen ook scepsis,
vooral bij de Angelsaksische landen. Het is
soms net het echte Europa! Voor het einde
van dit jaar willen we de knoop doorhakken. Ieder bestuur kan de komende maand
zijn mening hierover vormen.

Balans
Aan het einde zien we nog een aantal bijzondere initiatieven op de Europese dag
10-10. De show wordt hierbij echt gestolen
door de Zwitsers met een prachtig project
waarbij op een plein in Lausanne een fragiele X van kaarsen wordt gemaakt. Echt
prachtig! De foto’s vindt u verderop in dit
blad. Alles bij elkaar waren het inspirerende dagen. Ik krijg er altijd veel energie van
en keer vol ideeën huiswaarts.

interview

Kristie van der Veen heeft het fragiele X syndroom

Het is soms vechten, maar het kan wél
Op een zaterdag, eind oktober,
rijd ik naar Zoetermeer, naar
het huis van Kristie en Sierk.
De afspraak is al een tijd
geleden gemaakt, Kristie wil
namelijk graag haar verhaal
doen, in bijzijn van haar man
Sierk en moeder Elles. Kristie
is een jonge vrouw van 31
met het fragiele X syndroom.
tekst Brigitte Hermans
fotografie Lilian Wildeboer

Vlnr: Kristie, Elles en Sierk.

Kristie is getrouwd met Sierk, 30 jaar, technisch inkoper bij een offshore bedrijf. Ze hebben elkaar leren kennen bij een internationaal
waterpolotoernooi in augustus 2010. Drie maanden later woonden
ze samen, en in 2012 zijn ze getrouwd! Denk niet dat Kristie voor
die tijd bij moeders woonde, nee hoor! Op haar twintigste ging ze
al het huis uit, op kamers.
Het huis waar ze nu wonen hebben ze samen gekocht en zijn ze
op aan het knappen. Sierk doet veel zelf, de keuken is daarom nog
niet helemaal af, er staan nog wat dozen, maar het huis is gezellig
ingericht met veel foto’s aan de wand van hun trouwerij. Kristie
heeft Sierk vrij snel verteld over haar syndroom. Sierk reageerde
goed, nuchter vooral. Voor hem telde wat hij voelde voor Kristie,
en dat was/is heel veel!

Vraagtekens
Als ik aan Kristie vraag of ze haar verhaal wil vertellen geeft ze in
eerste instantie het woord aan haar moeder, “want zij weet meer
over de beginperiode, hoe alles gegaan is”. Kristie is de jongste
van drie meisjes, Linda is nu 36, Jo is 35. Elles vertelt dat Kristie
zich traag ontwikkelde, ze liep laat, ze was bijna twee toen ze los
kon lopen. Eigenlijk heeft moeder altijd vraagtekens gehad. In de
peuterklas en thuis snapte ze niet alles, ze was vaak traag van begrip. Op de kleuterschool ook, maar ze kon de vinger er maar niet
op leggen. Middelste dochter Jo was ook niet zonder problemen
geweest en zat inmiddels op LOM onderwijs, dus toen de school
van Kristie wilde dat ze groep 2 nog een keer over zou doen, heeft
Elles ervoor gepleit om Kristie ook naar het LOM te sturen. Ze was
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al een late leerling en wilde geen kostbare tijd verliezen. Nadat
Kristie getest was, mocht ze overstappen.
Toen Kristie vijf jaar was overleed haar vader. Een ingrijpende gebeurtenis, maar ze ging hier relatief goed mee om. Moeder kreeg
daarna een nieuwe relatie zodat er weer een vaderfiguur in Kristies leven was. Die relatie houdt nog steeds stand en sinds 2011
wonen Elles en Piet in Heerde, bij Zwolle in de buurt.

Op zoek naar een goede school
Op de LOM school ging het ook niet zo goed en ze adviseerden daar
het MLK (school voor moeilijk lerende kinderen). De motoriek van
Kristie was slecht en het viel op dat Kristie veel herhaalde (o.a. over
de dood van haar vader), veel bevestiging en duidelijkheid nodig
had. Nu weet moeder dat herhaling een kenmerk is van fragiele
X. Er werd advies ingewonnen bij het RIAGG en die verwezen haar
weer door naar een kinderarts in Gouda, die al vrij snel het vermoeden van fragiele X syndroom uitsprak. Toevallig had moeder
toentertijd iets gelezen over fragiele X in een Margriet en er begonnen toen wat kwartjes te vallen. Er was veel herkenning: de trage
ontwikkeling, het fladderen met de handen.
In het LUMC werd eindelijk de diagnose gesteld en werd de hele
familie doorgelicht. Kristie was toen 8. De zoon van Elles’ zus, Jacco
(toen 6 jaar) bleek ook het syndroom te hebben en dat terwijl Jacco
al eens eerder in een academisch ziekenhuis was geweest voor onderzoek. Daar hebben ze dus duidelijk de diagnose gemist… De zussen van Kristie hebben het syndroom niet en zijn ook geen drager.
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interview

Ondertussen maakte Kristie de MLK af, ze leerde lezen en schrijven, rekenen ging moeizaam en is nog steeds niet haar sterkste
punt. Haar motoriek verbeterde en ze ging op zwemmen. Na de
MLK moest Kristie naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Dat wilde ze zelf eigenlijk niet, ze wilde naar het VBO (Voortgezet
Beroepsonderwijs), de voorloper van het huidige VMBO. Want: ze
wilde een beroep leren, werken, zelfstandig worden!

Ik kan het wél
Kristie vertelt dat ze zich op die school erg moest bewijzen. De
leerkrachten hadden namelijk het idee dat VBO voor haar te hoog
gegrepen was. Ze moest maar gewoon op het speciaal onderwijs
blijven. Er was één leerkracht die zei dat als ze liet zien dat ze het
wel kon, het licht op groen zou gaan en door mocht stromen naar
het beroepsonderwijs. Het zal niet de laatste keer zijn dat Kristie aan
iedereen moet laten zien dat ze het wél kan, dat ze meer in haar
mars heeft. Ze vertelt dat ze dat erg moeilijk heeft gevonden, en nu
nog eigenlijk.
Het was ook niet altijd makkelijk voor Kristie op school; als het teveel
voor haar werd of als ze dingen moeilijk vond, kon ze snel overstuur
en in paniek raken, waarna ze dicht sloeg. Maar door hard knokken en
heel erg haar best te doen, is het Kristie wel gelukt: het licht ging op
groen, ze mocht naar het VBO! Eenmaal op het VBO had ze weer last
van het stempel VSO dat ze met zich meedroeg. Moest ze zich weer
bewijzen.. Kristie wilde gezondheidskunde op niveau B gaan volgen,
maar school wilde dat ze een niveau lager ging doen. Het was vechten, maar door haar eigenwijsheid en doorzettingsvermogen heeft ze
het gered, haar middelbare schooldiploma was in the pocket!
Het was nog niet genoeg voor Kristie, ze wilde meer en dus ging
ze na de middelbare school een opleiding tot ‘helpende’ volgen.
Toen dat diploma binnen was stoomde ze door naar de MBO opleiding SPW-niveau 3. Ze wilde namelijk graag met kinderen werken.
Al die tijd stond haar moeder vierkant achter haar, ze heeft Kristie
gesteund toen ze tegenwerking ondervond op het VSO, en ook
later tijdens haar andere opleidingen. Zonder haar, zegt Kristie nu,

Moeder Elles
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had ze het misschien niet gered. Maar toen Kristie ook nog SPW-4
wilde doen, heeft moeder Elles geadviseerd het even daarbij te
laten. Het was tenslotte allemaal niet makkelijk gegaan en misschien werd het nu wel tijd om even rust te nemen van al die
studies.

Van opleiding naar werk
Een relatieve rust dan, want Kristie ging werken! Niet voor de eerste
keer trouwens: net 15 was ze toen ze ging werken als vakkenvuller
bij Albert Heijn! Met haar SPW-diploma op zak werd ze aangenomen
bij een organisatie voor kinderopvang. Ze vond het er wel leuk maar
werd er ook een beetje aan haar lot overgelaten, ze stond helemaal
alleen voor een groep met kinderen, er was weinig begeleiding.
Toen ze veel begon te vergeten (en dat werd opgemerkt) werd ze
als invalkracht ingezet op de NSO. Daar werkte ze uiteindelijk zo’n 40
uur per week en dat was teveel voor Kristie. Collega’s hadden begrip
en waren ook aardig (sommigen wisten dat ze FX heeft), maar haar
leidinggevende vond het niet voldoende. Toen ook de vestigingsmanager er lucht van kreeg dat ze het fragiele x syndroom heeft,
besloot deze dat Kristie weg moest. Er werden toen harde dingen
gezegd waar Kristie een flinke knauw van heeft gekregen. Ze belandde uiteindelijk en mede daardoor in de ziektewet.

Niet iedereen weet het

Kinderwens

Haar werkgever adviseerde dat Kristie zich zou wenden tot MEE
voor hulp, maar dat liep op niks uit en voor een Wajong uitkering
kwam ze niet in aanmerking. Dus ging ze toch weer terug, ditmaal
als assistent begeleider, maar het was geen prettige werkomgeving meer en ze is toen gaan zoeken naar een andere werkgever.
Nu werkt Kristie bij een organisatie voor kinderopvang bij haar in
de buurt als invaller met een 0-urencontract. Ze heeft het er naar
haar zin, maar door een reorganisatie is het daar momenteel erg
rommelig. Ze werkt gemiddeld zo’n vier dagen per week en dat
is prima voor haar. Een paar collega’s daar weten dat ze fragiele X
syndroom heeft, maar niet allemaal en dat vindt ze ook niet nodig.
Het gaat goed zo.
Kristie wil op deze manier aan iedereen vertellen dat het misschien moeilijk is als je fragiele X syndroom hebt, maar dat niets
onmogelijk is. Het kan wél! Het iedere keer zich moeten bewijzen,
de onmacht die ze voelt en het vechten tegen de vooroordelen
waren zwaar, maar haar enorme wil heeft haar gebracht tot waar
ze nu is. Op die manier heeft ze ook haar rijbewijs gehaald, ze was
iedere keer namelijk zo zenuwachtig dat ze pas na de vijfde keer
slaagde. Maar het is toch goed gekomen!
Behalve aan de steun van haar moeder, heeft ze ook enorm veel gehad aan haar zussen die haar hielpen als ze iets moeilijk vond. Kristie
is haar zussen heel erg dankbaar!
En natuurlijk heeft Kristie ook geluk gehad, dat beseft ze heel
goed. Er zijn vrouwen met FX die beperkter zijn dan zij en niet
zoveel mogelijkheden hebben. Moeder Elles vult aan dat ze ontzettend trots is op haar dochter en hoe knap het is hoe Kristie
alles goed voor zichzelf regelt. Dat vertrouwen heeft echt bij Elles
moeten groeien, maar zeker nu met Sierk aan haar zijde, kan ze
Kristie steeds beter loslaten.

Huisje, boompje, beestje…het is Kristie aardig gelukt een normaal
leven op te bouwen. Maar Kristie en Sierk hebben nog één grote
wens: een kindje van hun beiden.
Omdat Kristie het fragiele X syndroom heeft en dus een aangedane X heeft, is er 50% kans dat ze een kindje krijgen dat ook
het syndroom heeft. Ondanks dat ze het zelf heeft, wenst ze dat
niet voor hun kind. Ze ziet van nabij (haar neef Jacco) dat het
ook heel anders uit kan pakken en dat het sowieso heel moeilijk
gaat worden. Ze denkt niet dat ze dat aan kan, dus de enige optie
voor hun op dit moment is Preïmplantatie Genetische Diagnostiek,
kortweg PGD. (Zie kader). Tijdens de contactdag van de fragiele X
vereniging in Nijmegen een paar jaar geleden, hoorden ze daar
voor het eerst van. Het was dus misschien toch mogelijk: een niet
aangedaan kindje van hun beiden.
Het eerste gesprek over PGD vond in Maastricht plaats en daar
konden ze ook gelijk starten, in Utrecht was een wachtlijst. Ze besloten toch te wachten op Utrecht en in februari 2012 konden ze
daar terecht. In dat jaar heeft Kristie ook de eerste hormoonbehandeling ondergaan om IVF te kunnen doen. Voor hun trouwen
in 2012 was de eerste terugplaatsing, maar dat had helaas niet
het gewenste resultaat. Inmiddels heeft Kristie drie hormoonbehandelingen ondergaan en vijf terugplaatsingen, maar tot nu toe
heeft het nog niet zo mogen zijn. Er zijn nog twee cryo’s over, dat
zijn ingevroren embryo’s. Omdat de IVF behandelingen en terugplaatsingen lichamelijk en emotioneel zwaar zijn, hebben Kristie
en Sierk nu even een rustpauze ingelast. Aan Kristie’s doorzettingsvermogen zal het niet liggen in ieder geval, daarvan ben ik
overtuigd! Hopelijk komt er een vervolg op dit verhaal, want ik
heb ze beloofd nog een keer langs te komen als hun droom verwezenlijkt is.

Voor PGD is een IVF-behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam
- één cel afgenomen van embryo’s die drie dagen oud zijn. Deze
cel wordt in het laboratorium onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt op de
vierde of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo’s in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder.
Alleen embryo’s zonder de genetische ziekte waarop het onderzoek was gericht worden in de baarmoeder geplaatst. De kans
op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%.

LOM-onderwijs werd tot 1998 gegeven op Nederlandse scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
(afgekort tot LOM). De schoolsoort is in 1998 samen met
het MLK-onderwijs opgeheven. Beide onderwijsvormen zijn
samengevoegd tot een nieuwe onderwijssoort: het speciaal
basisonderwijs (SBO). LOM-scholen waren vooral bedoeld
voor kinderen met beperkte leerachterstanden en een sociaal- emotionele opvoedingsproblematiek.
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fraxel 4

Inkijkje in de wereld van een jonge man met fragiele X
Fraxel 4 kreeg ik per e-mail binnen,
precies één dag nadat we van een tiendaagse vakantie naar Malta waren teruggekomen. Het verhaal, dat als een bom
binnenkwam, ging vergezeld van het
volgende commentaar:
“Beste Jos” (in geschreven mails heet ik
altijd: Jos, als ik word aangesproken is dit
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gewoon: Papa). “Dit is een klein verhaal
wat gemaakt voor Fx Blad. De inleidingen zit er bij. Is het laste wat voor het Fx
Blad gemaakt heb. Ik heb besloten om er
mee te stoppen omdat me te veel druk en
stress en te veel van me gevraagd word,
om elke keer iets te denken voor het fx
blad. Ik heb nu 4 keer gedaan, ik merk zelf
dat me te veel druk en stress en te veel

van me gevraag word om elke keer iets
te verzinnen voor het Fx blad”. Groenten
van Eric
Inleiding: Dan is 23 jaar en gaat met zijn
ouders op verkansie in Italië. Jij is bezig
aan een artikel voor school. Op verkansie
wil jij er even niet aan denken.

fragile x awareness day

Een X van lichtjes…
Licht biedt troost en warmte in de duisternis. Hier ziet u wel een heel bijzonder
feest van lichtjes… met de fragiele vlammen van duizenden in de wind flakkerende kaarsen wordt samen een bewegende letter X gemaakt.

Toelichting van Erics vader
In de inleiding, net als in het stuk op de
pagina hiernaast, staat “jij” als je eigenlijk “hij” zou verwachten. Aanvankelijk
heb ik bij het redigeren dit veranderd in
“hij”, maar gaandeweg heb ik alles weer
origineel gezet op “jij”. Ik denk dat dit Erics
manier is om aan te geven dat hij eigenlijk
over zich zelf spreekt. Nogmaals voor de
duidelijkheid. In zijn tekst zijn alleen punten, komma’s, hoofdletters en aanhalingstekens geplaatst om de tekst leesbaar te
houden.

Naschrift
Het was voor ons meteen duidelijk. Dit
was Erics laatste verhaal voor het Fraxblad. Onze eerste reactie? Heftig! Daarna
stilte... Wat hadden we verkeerd gedaan?
Nou, met het college van Marcia Braden in
Rotterdam nog vers in gedachten, lag dat
eigenlijk voor de hand. Laten we het erop
houden dat puber zijn en fragiele X hebben, twee zaken zijn die elkaar versterken.
Maar vervolgens kwamen we eigenlijk tot
de conclusie dat Eric een geweldig verhaal
had geschreven. Hij heeft ons een enorm
mooi beeld geschetst wat er zich in het
brein van een 26-jarige Fragiele X puber
afspeelt.
Eigenlijk was dat ook de oorspronkelijke
opzet van de Fraxels van Eric. Helaas, dit
is zijn laatste. Voor ons is hij helemaal geslaagd. We hebben met Eric gesproken en
hem verteld dat we het een geweldig verhaal vinden. Ook hebben we aangegeven
dat we zijn wens om te ermee stoppen
respecteren. Sterker nog, we hebben hem
ook aangegeven dat hij zelf kan en mag
beslissen of hij nu wel of niet mee gaat
op vakantie met ons. Eric maakt weer een
stap op weg naar zelfstandigheid. We hebben gehoord dat dit ‘los laten’ is...

In Lausanne op de Place de l’Europe werd de jaarlijkse Europese fragiele X dag op
10 oktober dit jaar prachtig gevierd door met een grote groep mensen een X van
brandende kaarsen te maken. Het project vond plaats onder leiding van de Spaanse kunstenaar Muma Soler (www.muma-art.com) en werd georganiseerd door de
Zwitserse fragiele X vereniging.
De X van licht beeldt volgens de kunstenaar Muma de fragiliteit van het menselijk
bestaan uit, maar ook de enorme kracht van de verbeelding en doorzettingsvermogen.
Het anders zijn wordt zo gemaakt tot een kunstwerk, aldus de kunstenaar. Omdat je
zo’n kunstwerk met een grote groep mensen moet maken, leverde het kunstwerk in
Lausanne veel onderlinge verbondenheid, verwondering, bewondering en vooral ook
veel gespreksstof op. Op deze en de volgende pagina’s ziet u enkele prachtige foto’s
van deze bijzondere gebeurtenis. Op de website van de Zwitserse vereniging vindt u
nog veel meer foto’s (www.fraxas.ch).
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fragile x awareness day
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persoonlijk

Andreas 6 jaar later

Hoe het verder
ging met Andreas
Vorig jaar augustus werd Andreas 45 jaar en had ik mij voorgenomen om voor de vierde keer een stukje te schrijven voor
de nieuwsbrief. Dat is dus niet gelukt want we zijn nu ruim een
jaar verder, maar ik ben het niet vergeten en ga alsnog een
poging doen om de laatste 6 jaar een beetje te omschrijven.

Door Erna de Monyé, moeder van Andreas Markus.
Nadat het werken bij AH niet helemaal gelukt was, is Andreas in een
tuinbouwproject terecht gekomen, eerst een dag per week en nu, na
7 jaar, werkt hij de hele week in diverse tuinbouwbedrijven. Tomaten
plukken, spaanse pepertjes knippen en sorteren, voorjaarsplantjes en
aquariumplantjes stekken en inpakken. Heel divers dus en hij werkt
iedere dag met veel plezier. Gelukkig is op dit moment het vervoer
voor vier dagen nog geregeld en één dag wordt hij door de leiding
gebracht. Het is te hopen dat dit voorlopig zo door mag gaan, want al
die veranderingen is voor onze kinderen niet erg prettig.

Hardlopen
Ongeveer 8 jaar geleden is Andreas met hardlopen gestart op het
activiteitencentrum en is hij met voetballen gestopt. Het lopen
gaf zoveel voldoening voor hem dat we zijn gaan zoeken naar
een atletiekvereniging hier in de buurt waar hij zou kunnen gaan
lopen. Via een lopersproject van drie maanden is het gelukt om
hem op een atletiekvereniging te krijgen. Hij mocht mee gaan
draaien op de woensdagavond en is daar inmiddels na 6 jaar zo
ingeburgerd dat iedereen zich voor hem verantwoordelijk voelt.
We hebben een buddy voor hem gevonden die iedere week rijdt
en ook meeloopt. Het tempo van Andreas kan ze niet bijhouden
maar dat geeft niet, ze eindigen toch altijd bij de club.
Alleen op de woensdag rennen vond hij niet genoeg en inmiddels loopt hij ook nog een stuk of 10 wedstrijden mee in diverse
plaatsen. Vooral de City Pier City loop in Den Haag is een van zijn
favorieten. Na een aantal jaren 5 km te hebben gelopen, loopt hij
nu de 10 km en dat gaat gemiddeld in ongeveer 48/50 minuten,
dus een hele mooie tijd! Hij loopt dan altijd alleen en ik sta met
spanning te wachten of hij weer bij de finish aankomt. De laatste
keer van de CPC was ik hem kwijt op het Malieveld in Den Haag en
dat was even schrikken. Bedacht me toen dat ik geen noodscenario had. Hij heeft wel mijn 06 nummer in een chip op zijn schoen
staan, dus dan maar hopen dat iemand belt als er onderweg iets
gebeurt… Gelukkig zijn er dan altijd weer mensen die hem kennen en mij een seintje gaven waar hij stond. Natuurlijk bij de medailles, dat had ik ook kunnen bedenken.
12

Ouderinitiatief
Het ouderinitiatief wat wij met 8 ouderparen hebben opgericht bijna
13 jaar geleden draait nog steeds goed. We hebben helaas een overlijden gehad en het was lastig om een nieuwe bewoner te vinden
die bij de groep past. Ook het overbruggen van een aantal maanden
leegstaan van een kamer is een dure grap. Gelukkig is het weer goed
gekomen en zijn we nu druk bezig om alle indicaties naar zzp 4 of
hoger te krijgen om de toekomst veilig te stellen. We worden op dit
moment op ons budget gekort met de budgetgarantie die helemaal
gaat verdwijnen. Voorlopig gaan we dus nog een paar jaar iets naar
beneden en is het steeds rekenen om de zorg goed in te kopen.
Omdat we alle budgetten bij elkaar optellen is er wat speling om drie
slaapdiensten te betalen, maar voor de toekomst wordt dat lastig.
De bewoners gaan allemaal achteruit en vragen steeds meer zorg
dus wordt het eigenlijk wel moeilijk als we slaapdiensten voor de
hele week moeten gaan inhuren. Gemiddeld komt Andreas om de
14 dagen nog een weekend bij mij maar dat wordt steeds minder
omdat hij het veel gezelliger vindt om thuis te blijven en dat is maar
goed ook.

Fragiele X T-shirts
We zagen deze t-shirts in Duitsland bij onze
zustervereniging. Dat lijkt ons ook een leuk
idee: T-shirts met een pakkende one-liner er
op. Maar dan natuurlijk met ons eigen logo
en onze eigen tekst. Helpt u ons aan die
leuke one liner? De beste zetten we op een
T-shirt en die zullen we te koop aanbieden.
De beloning voor de beste inzending laat
zich raden… een gratis T-shirt met uw oneliner in uw maat. Doe mee en stuur uw
idee naar de info@fragielex.nl

Vakantie
Andreas gaat nog steeds op vakantie naar het buitenland. In
ieder geval skiën in januari en
in de zomer een land waar hij
nog niet is geweest. Dit jaar was
dat met de bus naar Hongarije
met de bus maar dat was een
lange zit! Liever gaat hij met
het vliegtuig ergens heen. Met
de Buitenhof heeft hij inmiddels
meer dan 40 reizen gemaakt en
af en toe een uitstapje met een
andere reisorganisatie.

Ontwikkeling
Ik blijf me verbazen over de ontwikkeling die hij eigenlijk nog steeds doormaakt. Door het hardlopen is zijn praten
met andere mensen enorm vooruit gegaan
en geeft hij ook heel vaak antwoord wat
vroeger een groot probleem was. Iedereen
krijgt tegenwoordig een hand van hem en
dat is een aanraking die hij vroeger echt
niet wilde. Het enige wat we er niet uit
krijgen is het zelfverwondingsgedrag wat
hij krijgt als er te veel druk op hem gelegd
wordt. Gelukkig is dat voor de leiding inmiddels heel snel te onderdrukken als dat
gebeurt. Alleen in vreemde situaties gaat
het nog wel eens mis.

Inmiddels heeft mijn dochter een aantal taken op zich genomen. Zij maakt
iedere maand een kalender voor hem
waarop staat bij welke tuin hij werkt
en welk shirt hij aan moet en al zijn
andere activiteiten worden daar ook
met pictogrammen op vermeld. Dit
werkt veel beter dan een agenda waar
hij nogal gestresst van werd. Ook gaat
ze tegenwoordig mee naar de vergaderingen van ons ouderinitiatief en
hoort zo hoe alles geregeld wordt. Ik
ben daar heel blij mee.
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Agenda volgend jaar
Voor 2015 zullen er weer een aantal
bijeenkomsten worden gepland. In het
voorjaar zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Ook hopen we
dan de al eerder aangekondigde middag
over FXTAS te organiseren. Tegen de zomer zal er weer een familiedag plaatsvinden. En in het najaar weer een Algemene
Ledenvergadering en een contactdag. De
precieze data weten we op dit moment
nog niet. Die krijgt u zo snel mogelijk via
een FraxFlits en/of via de Nieuwsbrief te
horen.
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Contactdag 5 oktober 2014

In het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam vond
een bijzondere contactdag plaats. Het thema was
‘gedragsaspecten van mensen met fragiele X’ en de
dag werd gestart met een lezing van de Amerikaanse
fragiele X expert Marcia Braden. Ze gaf een heldere
presentatie met filmpjes en voorbeelden over hoe om
te gaan met soms moeilijk en onverklaarbaar gedrag van
mensen met het fragiele X syndroom. Er waren tolken aanwezig zodat iedereen het goed via de headsets kon volgen.
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contactdag

In de middag waren er workshops waarbij de sessie met Marcia
Braden natuurlijk iedere keer druk bezocht werd. De andere
sessies gingen over IQ testen, passend onderwijs en hoe het is
om broer of zus te zijn van iemand met fragiele X.
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Het was een geslaagde en inspirerende dag, niet in de laatste
plaats door de aanwezigheid van mevrouw Braden, die erg
bevlogen en met veel kennis over het onderwerp kon praten.
Voor herhaling vatbaar! Wie weet over een paar jaar weer.

wetenschap

Het FRAX-linkproject:
stamboomonderzoek van, voor en door leden

Op zoek naar
uw familie
Tussen de leden van de vereniging bestaan meer familiebanden dan
we weten. Logisch eigenlijk, het gaat immers om een erfelijke aandoening. Door stamboomonderzoek kunnen we aan de weet komen
welke familiebanden er zijn. Een kleine werkgroep van de vereniging
heeft zich hierop gestort en heeft uw input nodig. Doet u mee?
Drie jaar geleden op de contactdag van
de vereniging hield Arie Smits, toen nog
werkzaam aan het UMCN St. Radboud in
Nijmegen, een drukbezochte workshop
over stamboomonderzoek. Arie stelde dat
er binnen de Fragiele X Vereniging veel
meer familiebanden bestaan dan wij ons
realiseren. Een aantal vrijwilligers is daarop
samen met Arie enthousiast gestart met
de voorbereiding van stamboomonderzoek
onder de leden van de vereniging. Daarmee was het FRAX-linkproject geboren.

Concentraties van voorouders
In november 2012 rapporteerde de werkgroep daarover. Arie Smits gaf aan dat er
plaatsen in Nederland zijn waarin voorouders uit stambomen van mensen met
fragiele X zich concentreerden. Deze inventarisatie was gedaan op basis van de gegevens die Arie al eerder bij het Radboud
verzameld had over families met fragiele
X. Een voorzichtig bewijs dat we inderdaad
terug kunnen tot de ‘founding families’.
Jos Balendonck liet in een presentatie zien
dat het opzetten van een stamboomonderzoek aan de ene kant eenvoudig is, maar
aan de andere kant ook weer complex als
je rekening wilt houden met de privacy
van mensen. Dit laatste heeft het werk van
de werkgroep FRAX-linkproject eigenlijk
zeer vertraagd. Maar de werkgroep heeft
nu een manier gevonden om het onderzoek toch te kunnen doorzetten.

Familiebanden en oerfamilies
Het doel van het project is tweeledig.
Ten eerste willen we via het stamboomonderzoek een mogelijkheid bieden aan
enthousiaste leden om ‘links’ (banden)
met andere families te vinden. Het is
namelijk een interessante gedachte dat
verschillende families van de vereniging
dezelfde voorouders hebben. Ten tweede
kunnen wellicht een aantal fragiele X families in Nederland worden herleid tot een
klein aantal ‘founding families’, de oerfamilies. Dit laatste is wetenschappelijk interessant.
Als we dit voor Nederland
goed in kaart zouden kunnen brengen, zou het inzicht
kunnen geven over het ontstaan van een verandering
van het fragiele X gen.

Dankzij internet wordt het steeds makkelijker om in het verleden te duiken
en meer dan ooit pluizen mensen tegenwoordig hun stamboom na. Tal
van websites kunnen worden geraadpleegd bij het maken van een kwartierstaat en wellicht beschikt een aantal
leden al over kwartierstaten.

Samen puzzelen
aan onze stamboom
We gebruiken kwartierstaten om familiegegevens
in kaart te brengen. Een
kwartierstaat is eigenlijk
een omgekeerde stamboom, waarbij je van een
persoon alle voorouders
aangeeft tot zoveel mogelijk generaties terug, in
zowel de mannelijke als de
vrouwelijke lijn.
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wetenschap

Aangetoond
drager
MAN
MAN
VROUW

VROUW

Obligaat
drager

MAN

VROUW

Aanleveren is eenvoudig
Hoe kunt u meedoen met dit onderzoek?
Het antwoord is eenvoudig. U levert de
kwartierstaat (omgekeerde stamboom)
van uw familie aan per email. Het aanleveren van kwartierstaten gaan we niet ingewikkeld regelen. Iedereen mag deze aanleveren in de vorm die beschikbaar is. Een
gescande brief, een uitgeprinte stamboom,
tekst, een excel-bestand, of bijvoorbeeld
een GEDCOM-file. Het maakt niet uit, als
het maar verstuurd kan worden via de email naar info@frax-link.nl. De data wordt
overgetypt of automatisch overgebracht
in een computerprogramma (Aldfaer). Dit
maakt dat in principe alle leden eenvoudig
bij kunnen dragen aan het onderzoek.

Wat moet u aanleveren?
We verzamelen alleen gegevens van mensen die zijn overleden. Deze aanpak stemt
overeen met de algemene gedragsregel
dat binnen de genealogie je geen data
uitwisselt van mensen die nog leven. In
de praktijk komt dit er op neer dat u een
kwartierstaat stuurt van de oudst aangetoonde drager met een mutatie of een
premutatie (zie stamboomfiguur). In veel
gevallen zou dit dus een opa/oma kunnen
zijn die mogelijk al is overleden. Van de
personen in de kwartierstaat, neemt u in
elk geval de volgende gegevens op (als die
tenminste voorhanden zijn):
• Volledige voornamen en achternaam
• Geslacht (man/vrouw)
• Geboortedatum en geboortejaar
• Geboorteplaats
• Getrouwd met
• Datum overleden
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VROUW

MAN
VROUW
VROUW
MAN
VROUW

Als u ook de levenden op wilt nemen in de
kwartierstaat, gebruik dan voor de personen die nog leven geen naam, data, plaatsen e.d. , maar een fictieve naam (bijvoorbeeld ‘Man 1’ of ‘Vrouw 3’).

Wat gebeurt er met uw
gegevens?
De werkgroep legt de stamboom vast in
een computer om zo de kwartierstaten
met elkaar te vergelijken. De werkgroep
heeft gekozen voor het Nederlandse
programma: Aldfaer, maar als u een ander programma gebruikt, is dat meestal
geen probleem. Door een uniform datauitwisselingbestandsformaat
(GEDCOM)
kunnen zonder problemen alle genealogische data tussen verschillende
programma’s uitgewisseld worden. Wilt
u zelf een programma kiezen en heeft u
advies nodig, dan kunt u de werkgroep
hierover mailen via info@frax-link.nl.
Maar nogmaals: een computerprogramma
is niet nodig. U mag de gegevens ook
via een mail in een lijstje of gescand aanleveren.

Wat gebeurt er als er een link is?
Bij het opsturen van de kwartierstaat geeft
u ook aan of u een eventueel te vinden link
met een andere stamboom gemeld wilt
hebben, en of daarvoor uw e-mail ontsloten
mag worden naar de andere partij. Op deze
wijze worden gevonden “verwanten” aan
elkaar gekoppeld en kunt u zelf bepalen of
u al dan niet contact wil leggen.
De werkgroep wil graag dat er één
contactpersoon is (e-mailadres) voor elke
kwartierstaat die aangeboden wordt. Bij

het vinden van een ‘link’ in twee kwartierstaten zal in principe alleen aan de contactpersonen voor de twee families gerapporteerd worden dat er een ‘link’ gevonden is,
meer informatie zal niet verstrekt worden.
Het is dan aan de families zelf om te bepalen of dit aanleiding is tot het uitwisselen
van meer gegevens.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Heeft u suggesties of
vragen? Aarzel niet en laat het ons weten
via een e-mail naar: info@frax-link.nl.
Gebruik dit adres ook om uw kwartierstaat
op te sturen.
De leden van de Frax-link werkgroep:
Arie Smits, Jos Balendonck, Reinier de Pree,
Martijn Veldkamp.

Vraag uw gegevens op bij het Klinisch Genetisch Centrum
Nijmegen

Bericht uit Nieuw Zeeland

In het verleden zijn, in het kader van familieonderzoek door het Klinisch
Genetisch Centrum van het UMC Nijmegen (KGCN), kwartierstaten gemaakt
door Arie Smits. Het gaat daarbij dus om families die in het kader van fragiele X
met dat KGCN contact hebben gehad. Arie maakte daarbij gebruik van gegevens
die door familieleden en overheden beschikbaar zijn gesteld, zoals bidprentjes,
doop-, trouw- en begraafgegevens. In deze kwartierstaten gaat het alleen om
familiegegevens van overleden mensen (de gegevens die ook via openbare
raadpleging te vinden zijn).

Onze zoon Andre van 10 jaar heeft fragiele
X en houdt verschrikkelijk veel van muziek.
Zijn absolute favoriet is de Nieuw Zeelandse singer songwriter Kath Bee (Kath maakt
aanstekelijke liedjes voor kinderen). Andre
mocht samen met Kath een lied opnemen
over fragiele X. Samen met Andre’s grote
zus Yashima zijn ze de studio ingedoken.
Andre vond het geweldig. Het resultaat
werd op de Nieuw Zeelandse familiedag
gepresenteerd. Mijn hoop is dat het lied zal
helpen om fragiele X bekender te maken
en dat veel kinderen en gezinnen er plezier aan beleven. Ook hoop ik dat het lied
helpt om het zelfbewustzijn van iedereen
met fragiele X te vergroten. Dat heeft het
voor onze zoon zeker gedaan. Hij heeft het
lied live gezongen op onze familiedag voor
bijna 100 mensen! De muziekvideo wordt
nog gemaakt (waarin ook beelden van
Andre in de studio) en het lied zal binnenkort op ITunes en Spotify staan.
Maar u kunt het lied nu alvast horen via
http://www.cdbaby.com/cd/kathbee7.

De werkgroep heeft met UMC Nijmegen afgesproken dat zij gebruik mag maken
van deze gegevens uit het archief op voorwaarde dat ze door de familie zelf aan
de werkgroep worden toegestuurd. Mocht u tot de Nijmeegse kwartierstatenfamilies behoren, dan kunt u de gegevens opvragen bij het KGCN. Die zal u dan
de gegevens toesturen, waarna u ze aan de werkgroep kunt aanbieden. U kunt
uw vraag richten aan dr. van Zeist. Het klinkt misschien omslachtig, maar het is
goed om dit zo te doen. U blijft nu namelijk steeds degene die beslist over wat
met uw familiegegevens gebeurt.

En hoe zit het met de privacy?
Privacy is voor de werkgroep een belangrijk punt. De werkgroep is van mening
dat stamboomgegevens nooit aan derden ter beschikking mogen worden gesteld of anderszins openbaar mogen worden, dit om iedere ‘link’ (verband) met
het fragiele X syndroom uit te sluiten.
De werkgroep heeft zich georiënteerd op hoe de vertrouwelijkheid van familiegegevens kan worden gegarandeerd en heeft de werkwijze nu in een protocol
vastgelegd. Het bestuur heeft dit protocol inmiddels akkoord bevonden en daarmee is het nu mogelijk om met het verzamelen van stambomen te beginnen.

Hartelijke groet uit Nieuw Zeeland,
Andrea Lee (www.fragilex.org.nz)

Kath Bee
De belangrijkste elementen van dat protocol zijn:
• De Frax-link werkgroep verplicht zich om alle informatie die toegezonden is
vertrouwelijk te houden en niet te ontsluiten naar derden buiten de FRAXlink werkgroep. Deze data zal dus ook niet gedeeld worden met andere
leden van de vereniging of het bestuur van de vereniging. De werkgroep
zal alleen generieke gegevens als aantallen, clusters van plaatsen e.d. ontsluiten en publiceren. Bijvoorbeeld op de website van de vereniging en op
contactdagen.
• De Frax-link werkgroep gaat formeel draaien onder de Fragiele X vereniging.
Het bestuur heeft daartoe in een bestuursvergadering akkoord geven. De
vereniging stelt de leden van de Fraxlink-werkgroep aan (2-3 werkgroepleden), en deze zullen op hun beurt een geheimhoudingsverklaring aan het
bestuur afgeven.
• De Fraxlink-werkgroep (in principe één aangewezen persoon daartoe: “data
beheerder”) zal de kwartierstaten invoeren, de database onderhouden, de
links proberen te vinden en de communicatie onderhouden met de contactpersonen voor de kwartierstaten. Om de vertrouwelijkheid te kunnen
garanderen, zal er een aparte lijst van contactpersonen en kwartierstaat
referenties bijgehouden worden. Andere leden van de werkgroep kunnen
ondersteunen bij de analyse, rapportage en door de kwartierstaten (via
internet search) verder uit te werken, maar hebben alleen inzage in de
geanonimiseerde database.
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Het leven van D
DAAN
DAAAAN
Daan is een 20-jarige jongen met het fragiele X syndroom. Hij woont in de
provinciestad K. met zijn vader, moeder en zijn zusje Marthe. Daan gaat
viereneenhalve dag per week naar de dagbesteding. Verder gaat hij naar
gymnastiek en naar muziekles. Over het leven van Daan.

Spoorwegmuseum
Daan en ik hebben een dagje samen uit
gepland. We gaan, indachtig Daans liefde
voor treinen, naar het spoorwegmuseum.
Hij heeft het er al weken over: “Pap, op 15
november gaan we, hè?” Het spoorwegmuseum is bekend terrein voor Daan, hij
komt daar elk jaar wel een keer. We gaan,
hoe kan het ook anders, met de trein. Daan
neemt zijn schat mee: een echte conducteursfluit die hij laatst van een aardige conducteur kreeg toen hij op het station weer
vol aandacht naar aankomende en vertrekkende treinen stond te kijken. Hij kan daar
uren staan…
Welgemoed gaan we op pad, boterhammen en fototoestel mee. In de trein hangt
Daan op elk tussengelegen station uit de
openstaande deuren en doet alsof hij fluit
(of fluit heel zachtjes) zodat het lijkt of hij
de trein op weg fluit. Grappig en knap, hij
speelt echt alsof hij conducteur is. Ik maan
hem wel in de trein te blijven. Als hij op het
verkeerde moment uit zou stappen…
In het spoorwegmuseum zelf aangekomen,
gebeurt er iets geks. Daan heeft nauwelijks belangstelling voor het museum. Met
moeite krijg ik hem één van de attracties in.
De simulatie van een treinreis door verschillende werelden is aan Daan niet besteed.
Hij gaat mee om mij, lijkt het, niet omdat
hij het zelf leuk vindt. We lopen langs een
rode trein, die vindt hij mooi. Even flakkert
zijn belangstelling op, maar het is van korte
duur. Raadselachtig. We zijn hier toch echt
voor hem? Ik voel ergernis opkomen.
In de ‘restauratie’ kiest Daan een afsluitbaar
flesje drinken en ik een kop koffie. Ik vraag

hem wat er is. Wat wil hij zien of doen, het
is tenslotte zijn dagje uit. Allemaal verkeerde vragen, ik krijg in elk geval geen enkel
antwoord. “Wil je weer weg, Daan”, vraag
ik tenslotte. Hij knikt. Maar dat is toch raar?
We zijn er net! Ik snap het niet, voel een teleurstelling in de lucht hangen. Daan grijnst
schaapachtig.
Dan zie ik het afsluitbare flesje - dat is om
mee te nemen - en ik zie Daan naar zijn
conducteursfluit kijken. “Wil je weer met
de trein?” Hij knikt heftig. Dan valt mij bij
het kwartje…. Hij wilde helemaal niet naar
het museum, hij wil treinen wegfluiten! Het
hele museumgedoe was allemaal daarvoor,
om dat te kunnen doen. Wat maakt hij het
soms idioot ingewikkeld! Had dat eerder
gezegd, dan was het een ander dagje uit
geworden! “Sorry, papa”, zegt Daan.
Ik ben blij dat ik het begrijp, maar voel ook
de teleurstelling dat hij niet gewoon zegt
wat hij wil. Bovendien, dit is zinloos museumbezoek. Ik verman me, de dag is nog
jong en het is zijn dag. Change of plan dus:
dan gaan we nu ook gewoon treinen! Op
de terugweg hangt Daan op tussenstations
zielsgelukkig uit de treindeuren te kijken,
met de fluit in zijn hand. We plakken er een
extra stukje treinreis aan vast, heen-enweer.
Voor degenen die zo’n fluit op het perron
ook een leuk idee vinden: vorige week
heeft Daan op het station een keer niet
heel zachtjes, maar vol op de conducteursfluit geblazen. Dat leverde een reprimande
op van de conducteur van dienst. U bent
gewaarschuwd!

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