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Voorwoord
Daar sta je dan. Een dokter heeft net tegen je gezegd dat je kind een syndroom heeft.
Een syndroom: alleen dat woord al, het klinkt zo onheilspellend. Je kent eigenlijk alleen
het Down Syndroom. Maar Rubinstein-Taybi? Nog nooit van gehoord.
Je hebt allerlei vragen, maar dan blijkt dat je huisarts of kinderarts nog nooit een kind met
dit syndroom gezien heeft en het dus ook niet weet. Waar kun je dan de informatie krijgen
over de dingen die echt van belang zijn? Welke medische problemen zijn te verwachten en
kun je daar tevoren al iets aan doen? Moet je kind ergens op gecontroleerd worden? Hoe
zit het met medicijnen? Gaat je kind later naar school, kan het trouwen, kinderen krijgen?
De beste en meest betrouwbare informatie is te verkrijgen bij degenen die er het meest
mee te maken hebben: de ouders van kinderen en volwassenen met het Rubinstein-Taybi
Syndroom, en natuurlijk de kinderen en volwassenen zelf. Dat is ook de kracht van deze
brochure en geeft het de bijzondere waarde: het is geschreven door ‘ervaringsdeskundigen’.
Deze brochure geeft niet alle antwoorden, maar wel de meeste. De informatie is weloverwogen, leesbaar, niet te technisch en laat alle kanten zien, dus niet alleen de problemen,
maar ook de leuke dingen. De beschrijvingen van de verschillende kinderen en de foto’s
doen de rest. Vergeet het woord syndroom en kijk en lees. Dan weet je dat het bijzondere
kinderen zijn en blijven.
Raoul Hennekam
Januari 2009
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Inleiding
Om ouders en betrokkenen zo uitgebreid mogelijk te informeren, is deze brochure
opgebouwd uit hoofdstukken met specifieke informatie en hoofdstukken waarin
interviews centraal staan.
De hoofdstukken 3 tot en met 6 geven telkens aan de hand van twee interviews een
beeld van vier verschillende levensfasen en wat je daarin kunt tegenkomen. Deze
teksten zijn geïllustreerd met foto’s en achtergrondinformatie.
De overige hoofdstukken bevatten achtergrondinformatie over het ontstaan van RTS,
de impact van de diagnose, medische aandachtspunten, de verstandelijke ontwikkeling,
ondersteuning en de stichting Rubinstein-Taybi Syndroom.
Deze gevarieerde opbouw is gekozen om de grote hoeveelheid informatie in delen op te
splitsen en zodoende de leesbaarheid van de brochure te vergroten. Je kunt ervoor kiezen
om de brochure in één keer te lezen, maar het is ook mogelijk om de hoofdstukken te
lezen die op dat moment relevant zijn.
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Over het Rubinstein-Taybi Syndroom
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Het woord ‘syndroom’ is een medische term die wordt

informatie, bevindt zich in alle celkernen van ons lichaam

gebruikt om aan te duiden dat uiterlijke kenmerken,

in de vorm van chromosomen. Eén chromosoom bevat

beperkingen in de ontwikkeling en medische bijzonder-

minstens honderden en soms duizenden genen. Chromo-

heden door eenzelfde (genetische) oorzaak zijn ontstaan.

somen zijn heel klein en alleen met een microscoop te zien.

In 1963 beschreven de kinderarts Jack Rubinstein en de

Mensen hebben normaal gesproken 46 chromosomen die

röntgenoloog Hooshang Taybi een aantal karakteristieke

je kunt ordenen in 23 paren van dubbele chromosomen.

kenmerken die bij zeven kinderen hetzelfde waren. Naast

Deze paren zijn genummerd van 1 tot en met 22. Het

een verstandelijke en motorische beperking, waren deze

23e paar noemen we de geslachtschromosomen. Deze

kinderen relatief klein, hadden ze karakteristieke gelaats-

worden aangeduid met de letters X en Y. Zowel mannen als

trekken, brede grote tenen en brede duimen. Daarom

vrouwen hebben 22 paar dubbele chromosomen en één

noemden ze dit het ‘brede duimen syndroom’. Later is het

paar geslachtschromosomen. De mannelijke geslachts-

syndroom naar de twee artsen vernoemd. De afkorting

chromosomen bestaan uit één X- en één Y-chromosoom.

voor het Rubinstein-Taybi Syndroom is RTS.

De vrouwelijke geslachtschromosomen bestaan uit twee
X-chromosomen. [Inzet plaatje chromosomen]
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RTS komt overal ter wereld voor en de verdeling tussen
jongens en meisjes is gelijk. Het syndroom is zeer zeldzaam

Alle cellen van het lichaam bevatten dezelfde informatie.

en komt maar bij één op de 100.000 tot 125.000 geboorten

Dit komt omdat bij een deling van de cel alle chromo-

voor. In Nederland komt dit overeen met één of twee

somen worden gekopieerd voordat de cel zich in tweeën

kinderen per jaar. In totaal zijn er ongeveer 75 mensen in

deelt. Er gebeurt iets speciaals wanneer cellen zich op-

Nederland van wie bekend is dat ze RTS hebben.

delen tot zaadcel of eicel. Dan worden tijdens een deling
het aantal chromosomen gesplitst, zodat de helft van de

Oorzaak

chromosomen terecht komt in elk van de zaad- en eicellen.

Om de oorzaak van RTS uit te leggen, is wat kennis

“

nodig over het menselijk lichaam en hoe dat op het kleinste

Een zaadcel bestaat uit 22 enkele chromosomen en één

niveau is opgebouwd.

X- of één Y-chromosoom. Een eicel bestaat uit 22 enkele
chromosomen en één X-chromosoom. Wanneer een zaadcel

Het is niet bekend hoe het gebeurt, maar bij RTS is meestal een
stukje van chromosoom 16 of soms van chromosoom 22 niet
aanwezig, niet op de juiste plaats aanwezig of niet af te lezen om
gekopieerd te kunnen worden.

”

Mensen zijn opgebouwd uit miljarden cellen en in alle

en eicel bij een bevruchting weer bij elkaar komen, bestaat

cellen bevindt zich genetische informatie die onder andere

de nieuwe cel weer uit 22 dubbele chromosomen en twee

bepaalt hoe je eruitziet. RTS wordt veroorzaakt door een

geslachtschromosomen. Deze ene cel zal zich steeds weer

verandering in de genetische informatie.

delen en uiteindelijk ontstaat hieruit een nieuw mens.

Genetische informatie is vastgelegd in DNA. DNA vormt

Wanneer er iets op één chromosoom is veranderd en de cel

stukjes code, zogenaamde genen. Elk gen staat voor een

zich gaat delen, wordt ook deze verandering gekopieerd.

bepaald kenmerk. DNA, en dus al onze genetische

Zodoende bevat elke cel van het lichaam uiteindelijk

Pagina 10

Het Rubinstein-Taybi Syndroom - Informatie voor ouders en betrokkenen na de diagnose RTS

dezelfde verandering. Dit geldt ook voor mensen met RTS.

onderzoek bevestigd. Bij de andere 45 procent is op dit

Het is niet bekend hoe het gebeurt, maar bij RTS is meestal

moment geen enkele afwijking te vinden, terwijl er toch

een stukje van chromosoom 16 of soms van chromosoom

sprake kan zijn van RTS. De reden hiervoor is (nog) niet

22 niet aanwezig, niet op de juiste plaats aanwezig of niet

bekend. Wanneer het genetisch onderzoek niet uitwijst

af te lezen om gekopieerd te kunnen worden.

dat er sprake is van RTS kan op basis van de uiterlijke
kenmerken een klinische diagnose RTS worden gesteld.

Genetisch onderzoek
Wanneer een arts vermoedt dat een kind RTS heeft, kan

Erfelijkheid

genetisch onderzoek plaatsvinden. Een gewoon chromo-

Artsen hebben onderzocht of een afwijking aan

somenonderzoek is niet afdoende, omdat er dan meestal

chromosoom 16 of 22 bij ouders of andere familieleden

niets wordt gevonden bij iemand die RTS heeft.

van kinderen met RTS voorkomt. Dit is maar heel zelden
het geval. De kans is groot dat de afwijking op spontane

De arts zal daarom aan het laboratorium vragen om een

wijze ontstaat bij het kind. Dit klopt met de ervaringen

speciaal onderzoek te doen. De medische term hiervoor

uit de praktijk. Er zijn wereldwijd maar enkele families

is ‘FISH’. Dit staat voor ‘fluorescentie in situ hybridisatie’.

bekend waarin meer dan één kind met RTS voorkomt. De

Hiermee kan bij ongeveer tien procent van de kinderen

kans dat in één gezin een tweede kind met RTS wordt

met RTS worden gevonden dat er een klein stukje van

geboren is heel erg klein. Wanneer iemand met RTS zelf een

chromosoom 16 ontbreekt. Dit noemt men een micro-

kind zou krijgen, is de kans groot dat het syndroom wordt

deletie 16p13. Microdeletie betekent ‘kleine weglating’.

door-gegeven. Waarschijnlijk is deze kans 50 procent.

Als met de ‘FISH’-methode niets wordt gevonden, kan nog

Ouders of andere familieleden die willen weten of zij

moleculair onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek is erg

afwijkingen aan chromosomen hebben die lijken op de

duur en wordt daarom alleen gedaan als de verdenking

RTS-afwijkingen, kunnen dit laten onderzoeken via hun

van RTS groot is en er ook nog andere, speciale redenen

huisarts.

voor zijn. Met dit onderzoek wordt gezocht naar een
nog kleinere afwijking in het DNA op locatie 16p13. Bij
ongeveer 45 procent van de onderzochte personen wordt
deze afwijking gevonden.
Naast de afwijkingen op chromosoom 16 is in de afgelopen
jaren duidelijk geworden dat bij mensen met RTS ook
afwijkingen aan chromosoom 22 (op locatie 22q13)
kunnen voorkomen. De afwijking op het chromosoom
kan heel klein zijn. Daarom wordt bij maar ongeveer 55
procent van de kinderen de diagnose op basis van genetisch

“

De volgende dag doet de dienstdoende kinderarts zijn ronde. Het
valt hem op dat Milou brede duimpjes heeft. Het balletje gaat
aan het rollen en enkele dagen later vernemen wij dat Milou het
Rubinstein-Taybi Syndroom heeft.
Milou is in het ziekenhuis helemaal door de ‘medische molen’
gegaan: röntgenfoto’s, kindercardioloog voor een hartecho, oogarts, chromosomenonderzoek enzovoort. Bij Milou is een deletie
(ontbrekend stukje) geconstateerd op chromosoom 16.

”

Pagina 12

Het Rubinstein-Taybi Syndroom - Informatie voor ouders en betrokkenen na de diagnose RTS

Het Rubinstein-Taybi Syndroom - Informatie voor ouders en betrokkenen na de diagnose RTS

Pagina 13

Na de diagnose

Veranderingen in je relatie en
gezinsleven

In de praktijk blijkt dat de meeste familieleden en

Na de diagnose Rubinstein-Taybi Syndroom, kan het

De zorg voor een kind met een verstandelijke beperking

het begin zullen sommigen het misschien moeilijk vinden

zijn dat je in eerste instantie behoorlijk schrikt. Al

heeft een grote impact op de relatie tussen partners en

om een houding aan te nemen ten opzichte van de nieuwe

waren er wellicht vermoedens dat er iets niet goed was, de

het gezin. Een kind met RTS heeft extra zorg en aandacht

situatie. Meestal verdwijnt deze schroom in de loop van

definitieve diagnose kan hard aankomen. Vragen die

nodig en dit zal merkbaar zijn in de tijd die overblijft voor

de tijd. Kinderen met RTS zijn doorgaans zulke charmeurs

kunnen opkomen zijn: ‘Waar kom ik meer te weten over

elkaar, eventuele hobby’s en het sociale leven. Naast de

dat het vaak niet lang duurt voordat iedereen letterlijk en

dit syndroom?’, ‘Hoe ernstig is het?’, ‘Wat is de levens-

dagelijkse intensieve zorg op het gebied van voeden,

figuurlijk voor ze door de knieën gaat.

verwachting?’, ‘Hoe moet dat met de verzorging?’ en ‘Wat

oefenen en stimuleren, kunnen bezoeken aan de arts en

betekent dit voor het leven van mij en mijn gezin?’.

eventuele paramedische therapeuten extra tijd kosten.

vrienden begrijpen dat het leven extra druk is geworden. In

RTS uitleggen aan kinderen
Het is best moeilijk om aan (jonge) kinderen precies uit

Verwerking

Tijd voor elkaar

te leggen wat RTS is. Wanneer een kind vraagt wat RTS is,

De manier waarop ouders en betrokkenen omgaan met

Ouders kunnen te maken krijgen met een schuldgevoel

kun je antwoorden dat het een handicap is in je hoofd die

de eerste schok, het verdriet en de onzekerheid is voor

ten opzichte van de overige kinderen in het gezin. Het is

ervoor zorgt dat je minder snel leert lopen en praten en dat

iedereen anders. De één wil het liefst alleen zijn, een ander

soms moeilijk om de tijd evenredig over de kinderen te

je meestal ook iets minder snel en goed kunt nadenken.

wil er graag over praten en weer iemand anders verdiept

verdelen.
In de praktijk blijkt dat het goed werkt om de kinderen in

zich volledig in alle achtergrondinformatie die er te vinden is. Er bestaat geen standaard wijze voor de verwerk-

Hetzelfde geldt voor partners. De zorg voor een kind met

het gezin en de omgeving informatie te geven als ze erom

ing, maar het is aan te raden om je gevoelens op je eigen

een beperking is een extra belasting en vereist vaak veel

vragen. Dit kunnen vragen zijn als ‘Blijven die duimpjes

wijze te uiten. Het is mogelijk om professionele instanties,

planning en afstemming. Door regelmatig wat tijd te

altijd zo staan?’ en ‘Kan ik ook RTS krijgen?’. Hierop eerlijk

bijvoorbeeld de huisarts of een maatschappelijk werker, te

nemen om samen iets te gaan doen, blijf je naast zorgende

en duidelijk antwoord geven werkt meestal prima.

vragen om hierbij te helpen. De stichting Rubinstein-Taybi

vader en/of moeder liefhebbende partners met een stukje

Syndroom kan een luisterend oor bieden voor uitingen van

privéleven. Mogelijkheden voor opvang van kinderen met

verdriet en zorgen voor de toekomst.

een beperking worden besproken in hoofdstuk 9.

De ergste schok en het grootste verdriet zullen na verloop
van tijd minder worden, maar al gaat het nog zo goed,
het verdriet blijft wel aanwezig. Er zullen altijd momenten
zijn waarop de realiteit weer naar de voorgrond komt.
Bijvoorbeeld wanneer een even oud neefje gaat
afzwemmen of de dochter van de buren op kamers gaat
wonen. Het is mogelijk dat dit soort gebeurtenissen
opnieuw gevoelens van verdriet oproepen. Het kan
helpen om op die momenten steun te zoeken bij familie en
vrienden of andere ouders.

“

Af en toe gaat Ymke logeren bij de oppas. Dan kunnen we met
de andere kinderen lekker op de bank een film kijken en overal
chipjes neerzetten zonder dat Ymke ze opeet. Of we gaan een
gezelschapsspel doen of koekjes bakken. Je merkt dat de andere
kinderen dan heel opgelucht zijn en vrijer gaan spelen.

”
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De verhalen over Erik en Ymke geven een beeld van de situaties die kunnen ontstaan in de
babytijd en hoe het kindje zich ontwikkelt.

Babytijd
Tegenwoordig wordt de diagnose Rubinstein-Taybi Syndroom bij de
meeste kinderen in de babytijd vastgesteld. Soms gebeurt dit al snel na
de geboorte, maar bij anderen kan het wat langer duren. De onderstaande
kenmerken zijn meestal bij baby’s met RTS waar te nemen:

Kenmerken in de babytijd:
}
}
}
}
}
}
}
}

Brede duimen (soms naar buiten gericht) en brede grote tenen
Veel donker haar en lange wimpers
Relatief groot voorhoofd, rechte neus met een omhoog gebogen puntje en een kleine kin
Een ooievaarsbeet, een rozerode vlek midden op het voorhoofd, komt vaak voor
Veel spugen en moeite met drinken
Snel last van luchtweginfecties
Achterblijvende groei en langzame motorische ontwikkeling
Lief, rustig en gemakkelijk

Erik
Al snel na de geboorte van Erik hadden zijn ouders het

Toen hij ongeveer vier maanden was, ging het weer even

vermoeden dat er iets met hem aan de hand was. Op de

slecht met hem. Hij kreeg de ene luchtweginfectie na de

vijfde dag na zijn geboorte werd hij in verband met een

andere. Dit kostte hem zoveel energie dat zijn ontwikkeling

soort benauwdheidaanval in het ziekenhuis opgenomen.

maandenlang zo goed als stil stond. Via de preverbale
logopedie lukte het om de voedingsproblemen onder

Toen Erik twee weken oud was, bleek dat hij het

controle te krijgen. Dit, in combinatie met medicijnen tegen

Rubinstein-Taybi Syndroom had. Op dat moment lag hij

de luchtweginfecties, maakte dat Erik eindelijk opknapte.

buiten bewustzijn op de intensive care afdeling aan de

Zijn conditie werd nu snel stukken beter. Hij had geen

beademing. Erik kwam langzaam weer bij en werd

infecties meer, zijn ontwikkeling kwam weer op gang en hij

geleidelijk beter. Aanvallen heeft hij sindsdien niet meer

at na enige tijd gewoon met de pot mee!

gehad. Ruim twee weken later kon hij mee naar huis.
Daarna ging het een tijd vrij goed met hem. Hij lachte
en was geïnteresseerd in zijn omgeving. In bad kon hij al
gauw flink spartelen.

In de eerste levensjaren hebben kinderen met RTS een verhoogde kans op terugkerende luchtweginfecties van de bovenste lucht-wegen en oorontstekingen. Meestal groeien zij daar overheen.
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Ymke
Al voordat Ymke werd geboren had haar moeder het idee

meteen geopereerd, maar een week later was de ontsteking

dat er iets anders was dan bij de voorgaande zwanger-

weer terug. Hoewel met allerlei ingrepen is geprobeerd de

schappen. Ze had heel veel vruchtwater en het contact met

traanbuisjes open te krijgen en te houden, bleef één ervan

het kind in de buik was minder vanzelfsprekend dan bij de

snel dichtgroeien door littekenweefsel. Er zat niets anders

eerste twee.

op dan de oogjes heel goed te blijven schoonmaken.

Nadat Ymke was geboren vielen de twee kleine, naar
buiten gedraaide duimpjes meteen op. Omdat Ymke een
laag bloedsuikergehalte had, moest ze eerst even in de
couveuse. Heel wat doktoren zijn naar haar komen kijken,

Traanbuisontstekingen komen veel voor bij
baby’s met RTS, meestal aan beide ogen.
Soms zijn de traanbuisjes niet goed aangelegd.
Doorprikken of operatief aanleggen van de
traanbuisjes kan dan nodig zijn.

maar na een aantal onderzoeken konden ze, afgezien
van de duimpjes en de enorme bos haar, niets afwijkends

Al die tijd werd er geen diagnose gesteld en eigenlijk

vinden. Uiteindelijk mocht ze van de kinderarts gewoon

ging het ook heel goed met Ymke. Toen ze drie maanden

mee naar huis.

oud was, kwam er een vervolgafspraak in het ziekenhuis.
Hierbij keek een klinisch geneticus naar Ymke. Deze uitte

Ymke sliep opvallend veel en was een heel rustige en

voor het eerst de gedachte dat Ymke het Rubinstein-

lieve baby. Je hoorde haar bijna nooit en ze gaf niet aan

Taybi Syndroom zou kunnen hebben. Toen de arts een

wanneer ze honger had. Drinken aan de borst lukte niet,

foto van een baby met RTS liet zien bestond er direct geen

omdat ze niet genoeg kracht had om te zuigen. Door de

twijfel meer bij de ouders: dat was Ymke! Uiteindelijk werd

melk te kolven en met de fles te geven, kreeg ze alsnog

door chromosomenonderzoek bevestigd dat er inderdaad

haar voeding binnen. Ze dronk minder dan de gemiddelde

sprake was van RTS

baby, maar dit kwam omdat ze minder snel groeide en ze
simpelweg minder voeding nodig had. Alles wat ze extra

Ondanks de problemen met haar ogen en het spugen is

dronk, kwam er ook meteen weer uit. Opvallend was dat

Ymke’s eerste jaar voorspoedig verlopen. Ze ontwikkelde

ze de melk veel warmer wilde hebben dan normaal. Als het

zich eigenlijk bijna volgens normale maatstaven met

te koud was, hoefde ze niet meer. Daarom kreeg ze steeds

lachen, grijpen en omrollen. De spanning en energie die

halve flesjes, omdat het drinken heel langzaam ging. Ook

het kostte om voor alle medische onderzoeken van hot

haar badwater vond ze fijner op een hogere temperatuur

naar her te reizen, werden verlicht door haar vrolijkheid en

dan normaal.

de stapjes die ze maakte in haar ontwikkeling.

Vanaf de eerste dag had Ymke veel last van ontstoken
oogjes. Elke dag moesten ze worden schoongemaakt om
de pus eruit te halen. Nog geen maand na de geboorte
kreeg Ymke last van een ontstoken traanbuisje. Dit zorgde
voor een groot abces aan haar linkeroog. Hieraan is ze
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De mogelijke ontwikkeling van een kind met RTS en wat daarbij komt kijken wordt beschreven in
de verhalen over Ymke en Berend.

Ymke
Inmiddels is Ymke vier jaar. Ze kan lopen en is begonnen

dan houdt ze wel goed de leuning vast. Om haar motoriek

met praten. Als ze ‘s ochtends wakker wordt, ligt ze in haar

verder te stimuleren zit Ymke op peutergym. Ze doet

bedje al te kletsen. Meestal zegt ze de laatste klank of

met alle oefeningen gewoon mee en als het moeilijk of

lettergreep van een woord. Paard wordt bijvoorbeeld ‘aad’.

gevaarlijk is, helpen haar ouders een handje.

Ze maakt ook zinnen van twee woorden zoals ‘Papa auto’.
Beetje bij beetje gaat ze hiermee vooruit.

Naast de dagelijkse oefenpraktijk rondom het huis en
op school, volgt Ymke wekelijks een combinatie van

Binnenkort gaat Ymke naar groep één van een reguliere

ergotherapie en logopedie. Vanaf ongeveer een jaar kreeg

basisschool. In overleg met de school willen de ouders

ze al preverbale logopedie. Dit was bedoeld om te leren

van Ymke proberen haar zo lang mogelijk op een gewone

eten en drinken. De gecombineerde therapie is gericht op

school te laten meedraaien. De juf kent Ymke al, omdat

het spreken, het uitvoeren van praktische handelingen

haar broer en zus op dezelfde school zitten. Met behulp

en het verwoorden van de handelingen. Zo leert Ymke

Kindertijd

van het Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen Ymke en

bijvoorbeeld water schenken uit een kan in een bekertje

de juf begeleiding. Zo hoeven de andere kinderen niets

terwijl ze daarbij zegt wat ze doet. Hierdoor ontwikkelt ze

tekort te komen en kan de juf alles goed blijven overzien.

haar fijne en grove motoriek en de innerlijke spraak.

Kinderen met RTS ontwikkelen zich langzamer dan kinderen zonder
beperking, maar de lichamelijke ontwikkeling verloopt wel harmonieus.
Dit betekent dat de ontwikkeling in de normale volgorde verloopt.

De afgelopen jaren is Ymke drie ochtenden in de week naar

Toen ze 16 maanden was, is Ymke aan haar beide duimen

een gewone peuterspeelzaal gegaan. In het begin was er

geopereerd. De bovenste kootjes van haar duimen stonden

elke ochtend extra begeleiding bij vanuit het PGB, maar

in een hoek van 90 graden naar buiten. Ter voorbereiding

later is dat afgebouwd naar één ochtend.

hebben haar ouders goed overlegd over de leeftijd waarop
de operatie uitgevoerd zou worden. Ook hebben ze een

Kenmerken in de kindertijd:

Op de speelzaal waren de kinderen eerst heel voorzichtig

arts gezocht die de operatie eerder had uitgevoerd, omdat

en behandelden ze Ymke een beetje als een baby. Na

het zo’n specifieke afwijking is.

verloop van tijd hoorde ze er echter helemaal bij en speelde

Eten en drinken gaan beter, maar verslikken en braken kan nog regelmatig voorkomen
Verhoogde kans op overgewicht
Zitten en kruipen tussen eerste en tweede jaar, lopen tussen tweede en vierde jaar
Met goede begeleiding overdag zindelijk rond het vijfde jaar
Eerste woordjes gemiddeld genomen tussen tweede en vierde jaar, eerste zinnen tussen vierde en vijfde jaar
Met veel oefenen en stimuleren fijne en grove motoriek ontwikkelen om bijvoorbeeld te spelen of zichzelf
te leren aankleden
} Gemiddeld IQ van 50 (ondergrens 25, bovengrens 80)
} Vriendelijk, opgewekt en sociaal, maar soms koppig of gefrustreerd als het kind zich niet begrepen voelt
}
}
}
}
}
}

ze gewoon mee. Hoewel het thuis maar niet lukte om los
te lopen, was na een week op de speelzaal het kwartje
gevallen. Waarschijnlijk waren alle lopende kinderen
daar een stimulans voor Ymke om ook los te gaan lopen.
De ontwikkeling qua beweging gaat langzamer dan
normaal. Ymke kan klimmen en springen, maar dan op het
niveau van een tweejarige. Traplopen kan ze ook, maar

Bijna alle mensen met RTS hebben brede
duimen en brede grote tenen. Wanneer de
duimen zijwaarts uitstaan, kan een operatie
het gebruik van de duim verbeteren. Het is
belangrijk dat een eventuele ingreep wordt
verricht door een chirurg die ervaring heeft
in de correctie van duimen of grote tenen bij
kinderen met dit syndroom. De bouw van de
handen en voeten is bijzonder en anders dan
van mensen zonder RTS.
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“

Hoewel het thuis maar niet lukte om los te lopen, was na een
week op de speelzaal het kwartje gevallen. Waarschijnlijk
waren alle lopende kinderen daar een stimulans voor Ymke om
ook los te gaan lopen.

”

Het voordeel van opereren op jonge leeftijd was dat Ymke

Met verslikken en spugen gaat het steeds beter. Alleen als

nog niet was toegekomen aan het ontwikkelen van de fijne

ze heel erg moe is of verkouden is en moet hoesten komt

motoriek, zoals de pincetgreep. Hierbij wordt de duim naar de

het voor dat Ymke haar eten weer uitspuugt. Gelukkig

wijsvinger gebracht. Deze techniek heeft ze met de ‘nieuwe’

gebeurt dit niet meer standaard na elke maaltijd. Ze is gek

duimen kunnen aanleren. Ze hoefde niet te wennen aan een

op eten, dus is het wel belangrijk om op haar gewicht te

andere duimstand. Beide handjes zijn tegelijk geopereerd.

letten.

Dit scheelde een tweede risicovolle narcose (zie hoofdstuk 7)
en maandenlang bezig zijn met ingepakte handjes.

Ymke is nog altijd een heel vrolijk, open en sociaal kind.
Ze is absoluut niet bang voor vreemden. Daarom is het

Tijdens de anderhalf uur durende operatie is een deel van

belangrijk om haar in grote menigten goed in de gaten

het bot weggehaald en zijn de naastgelegen botjes met

te houden. Naarmate ze ouder wordt, lijkt ze zich wel te

een tijdelijke pen aan elkaar gezet. Na de operatie moesten

realiseren dat haar ouders haar hoofdverzorgers zijn. Ze

haar handjes een week in ‘bokshandschoenen’ van verband

blijft beter bij ze in de buurt in een grote groep mensen. Ze

zodat ze zich niet kon bezeren. Daarna heeft ze twee

is ook een echt knuffeldier en is heel graag bij mensen in de

weken gipsen ‘wielrenhandschoentjes’ gehad waarbij haar

buurt. Een omhelzing van Ymke maakt de hele dag goed!

vingers vrij bleven en ze gewoon kon kruipen. Na twee
weken ging de pen eruit en kreeg ze nog twee weken gips.
Toen dat eraf ging, stonden de duimen weliswaar nog
steeds scheef, maar ze functioneerden prima. De littekens
zijn heel mooi geheeld.

Berend
In zijn dorp staat de 11-jarige Berend ook wel bekend als

De problemen met de traanbuisjes zijn er nog steeds. Elke

‘de paardenfluisteraar’. Zonder angst spreekt hij de grote

dag worden Ymke’s ogen goed schoongemaakt en krijgt

dieren toe. Zelfs de meest temperamentvolle paarden

ze preventief druppels met antibiotica tegen ontstekingen.

worden hier helemaal rustig van. Ook met andere dieren

Misschien dat ze in de toekomst een glazen traanbuis krijgt

heeft hij een speciale klik, en met mensen eigenlijk ook. Hij

die niet meer dichtgroeit. Dit kan pas in de puberteit

valt met zijn vriendelijkheid en oprechte interesse erg in de

wanneer ze helemaal is uitgegroeid.

smaak bij oudere buurtbewoners.
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Dankzij het rustige karakter van zijn dorp kan Berend

plaats achter de vleugel, speelt een fantasiemelodie en

lekker zelfstandig naar buiten om te wandelen of te

zingt er wat bij. Als hij met zijn ronde klaar is, komt hij

spelen. In de zomer maakt hij na school altijd een rondje

weer thuis.

door de buurt. Hij komt eerst thuis gedag zeggen en loopt
vervolgens bij de buren naar de keuken om de koektrommel

Berend zit al acht jaar op de Mytylschool in Den Bosch.

te pakken. Hij trakteert dan alle aanwezigen en neemt

Hij wordt elke ochtend opgehaald door dezelfde bus-

er zelf natuurlijk ook eentje. Vervolgens neemt hij bij hen

chauffeuse en ook op school is er orde en regelmaat. Voor
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Berend zou er geen betere plek te vinden kunnen zijn. Als

veel beter en groeide hij als kool. Hij is gek op lekker eten en

zijn aandacht verslapt en de leraar even niet oplet, gaat hij

als je hem de keus geeft drinkt hij het liefst chocomel en eet

het liefst op zoek naar zijn twee vriendinnen of vertrekt hij

hij chocoladepasta. Om zijn gewicht beter te controleren

naar het toilet. Zittend voor de spiegel vertelt hij daar uit

krijgt Berend advies van een fysiotherapeut en doet hij

zijn hoofd hele filmscènes uit Toy Story en Monsters & Co

onder begeleiding aan fitness. Dankzij de training is zijn

na, mèt stemmetjes.

uithoudingsvermogen enorm toegenomen en kan hij goed
meekomen tijdens bergwandelingen in de vakantie.

Op school krijgt Berend fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie, vaak zelfs in de klas. Zo hoeft hij na schooltijd
niet meer naar allerlei activiteiten toe. Aangezien de
kinderen in zijn klas uiteenlopende beperkingen hebben,

Zowel jongens als meisjes met RTS hebben kans
op het ontstaan van overgewicht tussen hun
tweede en zevende jaar. Bij meisjes blijft deze
kans ook tijdens de puberteit aanwezig.

heeft Berend ook ondersteunende gebarentaal geleerd.
Wanneer hij praat, doen zijn handen vrolijk mee. Daarnaast

Fitnessen is niet echt Berend’s hobby, maar hij vindt het

heeft hij op school sociale omgangsvormen meegekregen.

heerlijk om stapvoets op een paard te rijden en om
te zwemmen. Hier is hij ook heel goed in. Hij kan enorm

Door de kleine groepen en ruime bezetting is er veel

lang onder water blijven, tot verbazing en schrik van

controle en krijgen de kinderen veel aandacht en

de mensen aan de rand van het zwembad. Vanwege een

begeleiding. Eventuele gedragsproblemen worden zo

longontsteking kon hij niet meedoen aan het afzwemmen

snel opgespoord. Berend imiteert nog wel eens gedrag,

voor zijn A-diploma, maar gelukkig mag hij het later

zoals gericht spugen, gooien met dingen of gillen. Dankzij

inhalen. Op zich is het diploma zelf niet zo belangrijk, want

tijdig ingrijpen van leraren en zijn moeder is dit meestal

wat telt is dat hij zichzelf in het water kan redden. Toch is

snel weer onder controle.

het leuk als hij het diploma haalt, omdat hij dan weer een
niveau verder kan in de lessen.

Wat moeilijker is om af te leren is krabben. Daarom zijn
Berend’s nagels uit voorzorg kortgeknipt. Het is niet

Meestal is Berend in een goed humeur en straalt hij oprechte

duidelijk of hij met het krabben zijn persoonlijke grenzen

liefde en warmte uit. Hij is echter geen meeloper, maar kan

wil aangeven of dat er iets anders in het spel is. Het is

zich goed uiten als hij iets niet wil. Dit stelt zijn moeder

lastig om in te schatten welk nut een strenge preek heeft

zeer gerust. Ze kan erop vertrouwen dat hij, ondanks

nadat hij iemand heeft gekrabd. Wat wel goed helpt, is om

zijn beperking, zijn eigen keuzes kan maken, nu en in de

hem af te leiden in situaties waarin hij kan gaan krabben.

toekomst.

Gelukkig zijn Berend’s broers behoorlijk tolerant. Ook al is
Berend stevig, als het op een krachtmeting met zijn broers
zou aankomen, zou hij het waarschijnlijk verliezen.
Berend was tot zijn zevende een dun jongetje. Hij kon niet
goed eten door veel spuug- en verslikproblemen. Nadat zijn
neus- en keelamandelen waren verwijderd, ging het ineens
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Puberteit

Ook kinderen met RTS komen in de puberteit. Ze gaan lichamelijk
veranderen, kunnen interesse krijgen in liefde en relaties en worden
meestal wat ondeugender.
Het is verstandig om bij ontluikende seksualiteit duidelijk de sociaal
aanvaardbare grenzen aan te geven, zonder dat het kind het gevoel
krijgt dat seks slecht of vies is. Ter ondersteuning zijn hiervoor
speciale voorlichtingsmaterialen ontwikkeld.
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De verhalen van Colinda en Mark schetsen een beeld van een kind met RTS in de puberteit.

Colinda
Een gangmaker kun je de 14-jarige Colinda wel noemen.

ze hulp van een diëtiste. Door langzaamaan wat actiever te

Met haar keyboard begeleidt ze haar familie en eventueel

gaan bewegen, proberen ze haar gewicht te verminderen.

bezoek tijdens het zingen. Daarnaast speelt ze de

Ook is Colinda onlangs geopereerd aan een ingegroeide

showmaster in een quiz waarbij ze zelf de vragen verzint.

teennagel. Daarnaast heeft Colinda last van obstipatie en

Als de deelnemers het goede antwoord geven, klinkt er

dat zorgt wel eens voor buikpijn. Soms is het moeilijk voor

luidkeels: ‘Dat is… GOED!’

Colinda om aan te geven dat er iets bijzonders aan de hand
is. Toen ze blaasontsteking had, kreeg ze ook buikpijn.

Colinda spreekt heel duidelijk en maakt complete zinnen.

Omdat ze vanwege verstopping regelmatig buikpijn heeft,

Ze begon echter pas met praten toen ze acht was. Zelfs de

duurde het lang voor de blaasontsteking werd ontdekt.

logopedist had niet meer verwacht dat ze zou gaan spreken.
Inmiddels rollen zinnen als ’Dat was een hele leuke voorstelling’ en ‘We hebben weer interessante kandidaten’

Van de kinderen met RTS krijgt 20 tot 25
procent urineweginfecties. Dit wordt mogelijk
veroorzaakt door afwijkingen aan de urinewegen.

moeiteloos van haar lippen.
Hoewel Colinda amper meer hoeft te spugen, is er wel een
‘s Ochtends kan Colinda zelf uit bed komen en zich

camera bij haar bed geïnstalleerd. Als ze ziek is en toch

aankleden. Ze wordt elke dag met een busje opgehaald om

moet overgeven, gaat ze namelijk niet rechtop zitten. Met

naar school te gaan. Ze gaat naar de Maurice Maeterlinck-

behulp van de camera kunnen haar ouders snel handelen,

school in Delft. Dit is een school voor speciaal onderwijs

zodat ze niet kan stikken in het braaksel. Verder heeft

en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een

Colinda een zwakker functionerende linker hartkamer. Dit

lichamelijke of meervoudige beperking. Op school geniet

zorgt ervoor dat ze minder uithoudingsvermogen heeft.

Colinda vooral van de muziekles. Ook krijgt ze twee keer per

Voor haar hart krijgt zij ook medicijnen.

week fysiotherapie op school. Op dit moment leert ze daar

Kenmerken in de pubertijd:
} Tussen twaalfde en veertiende jaar ontwikkeling van schaamhaar bij meisjes en jongens, borsten,
menstruatie en kans op overgewicht bij meisjes, baardhaar en baard in de keel bij jongens
} Uitgroei naar een gemiddelde lengte van ongeveer 1,50 meter voor meisjes en 1,60 meter voor jongens
} Groeispurt verloopt minder uitgesproken dan normaal en is daarom minder herkenbaar
} Meer behoefte aan slaap
} Over het algemeen opgewekt, vrolijk en sociaal
} Boos en koppig wanneer ze overvraagd worden en te veel hun best moeten doen
} Interesse in liefde en relaties
} Ontluikende seksualiteit

weer lopen, omdat ze aan haar knieschijf is geopereerd.

Ondanks de medische problemen is Colinda een vrolijke

Colinda kan waarschijnlijk tot haar achttiende jaar op deze

meid. Ze hoopt binnenkort met een nieuwe Side-by-Side

school blijven.

fiets samen met haar moeder te gaan fietsen. Ook houdt
ze ervan om samen met haar oudere zus een boodschap

Colinda maakt lange dagen. Ze is van acht uur ‘ochtends

te doen of een stukje te wandelen. Wat puberen betreft

tot half vijf ‘s middags van huis. Als ze uit school komt,

vindt Colinda verliefdheid reuze interessant en is ze nog

kijkt ze graag televisie, doet ze een computerspelletje of

iets ondeugender geworden dan ze al was. Ze luistert niet

maakt ze muziek, maar er blijft niet heel veel tijd over voor

zo goed en kan heel dwingend zijn als ze iets wil. Over

andere hobby’s.

het algemeen is ze echter heel vrolijk en voor haar ouders
weegt dit op tegen het extra werk die het hebben van een

Wat betreft RTS-gerelateerde medische klachten, heeft
Colinda onder andere last van overgewicht. Hiervoor krijgt

kind met RTS met zich meebrengt.
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Mark
Mark is 18 jaar en vanaf zijn tweede jaar is bekend dat

duidelijk door dicht bij ze te gaan staan. De ouders van

hij RTS heeft. Daarnaast heeft Mark een stoornis in het

Mark schermen dit af wanneer het niet meer prettig is voor

autistisch spectrum. Hierdoor is het voor hem moeilijk om

de meisjes.

contact te maken. Mark spreekt niet, maar gebruikt een
computer om duidelijk te maken wat hij wil, hoe hij zich

In zijn gedrag is Mark een puber. Hij kan behoorlijk pla-

voelt of als hij iets wil vragen. Om zich voor te stellen drukt

gen en is heel nieuwsgierig naar de kamer van zijn zus.

hij op een knop met zijn foto erop. Dan zegt de computer

Verder weet hij de aandacht te trekken als iets hem niet

‘Ik ben Mark’.

bevalt door de muziek hard te zetten of met iets te gooien.
Sinds hij de computer heeft, is de communicatie wel veel

Mark gaat elke dag naar een kinderdagverblijf. Hier brengt

makkelijker geworden. Ook heeft hij in de woonkamer een

hij in een kleine groep de dag door met muziek luisteren,

afgeschermd plekje waar hij kan zitten als er veel visite is.

taken verrichten, naar buiten toe gaan en bijvoorbeeld

Zo hoeft hij er niet bij te zitten, maar kan hij wel meekijken

schilderen. Schilderen vindt Mark helemaal niet leuk, dan

als hij dat wil. Dit geeft hem veel rust.

komt hij dwars weer thuis. Tot zijn twintigste kan Mark
naar deze dagbesteding toe. Wat hij daarna gaat doen

Er zijn plannen voor de bouw van nieuwe zorgwoningen

weten zijn ouders nog niet. Het niveau van Mark is zodanig

in de buurt van zijn ouderlijk huis. Als dit doorgaat, wordt

dat ze twijfelen of hij gelukkig zou worden van werken bij

Mark volgend jaar één van de nieuwe bewoners. De ouders

een dagbesteding voor volwassenen.

van Mark vonden het belangrijk dat hij op een plek terecht
zou komen waar veel begeleiding aanwezig was. Deze plek

Eens in de drie weken gaat Mark op zaterdag naar het

lijken ze te hebben gevonden.

orthopedisch centrum waar hij tot zijn zestiende kwam.
Hier vindt hij het heerlijk! Hij herkent het speelgoed en de

Om de begeleiding te ontlasten en de kwaliteit van de

ruimten en kan inmiddels overal bij omdat alles op kinder-

zorg te garanderen zal Mark één weekend in de maand en

hoogte is. Eén keer in de zes weken mag Mark hier ook

één week per jaar naar huis komen. Op deze manier zijn

logeren. Ook hier geniet hij enorm van. In de auto wijst hij

er de rest van de tijd altijd twee begeleiders aanwezig in

al enthousiast naar de plaats van bestemming.

de zorgwoning. Dit is fijn, omdat Mark met zijn complexe
handicap de juiste aandacht en verzorging nodig heeft om

Mark vertoont kenmerken die horen bij de puberteit. Hij

lekker in zijn vel te zitten. Als dat zo is, is het een heerlijke

trekt zich wat vaker terug, heeft duidelijk een eigen mening

jongen waar je echt van kunt genieten. Zijn enthousiasme

en doet de deur van de douche en het toilet vaker achter

voor muziek, zijn ijzersterke geheugen als het gaat om

zich dicht. Inmiddels wordt Mark bijna elke dag geschoren.

filmfragmenten en de enorme weg die hij heeft afgelegd

Met een mesje, want hij houdt niet van het geluid van een

om te worden wie hij nu is, zijn een bron van vreugde en

elektrisch scheerapparaat. Dit vereist wel enig geduld en

trots.

een behoorlijke dosis voorzichtigheid! Hij heeft ook aandacht voor meisjes. Als hij iemand leuk vindt, maakt hij dit
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Er is veel variatie in de verstandelijke en fysieke beperkingen bij kinderen en volwassenen
met RTS. Mascha en Tobi zijn volwassenen met RTS die qua niveau ruim boven het gemiddelde
uitsteken. Zij zijn allebei behoorlijk zelfstandig en onderscheiden zich hiermee van de meeste
mensen met RTS die over het algemeen meer begeleiding nodig hebben vanwege hun lagere
ontwikkelingsniveau.
Mascha heeft haar eigen verhaal geschreven en Tobi woont dichtbij zijn ouders in zijn eigen
appartement met ambulante begeleiding.

Mascha
Hallo,

Volwassenheid
RTS’ers blijven in meer of mindere mate afhankelijk van externe zorg, maar
er komt een dag dat ze volwassen zijn, kunnen gaan werken en buitenshuis
kunnen gaan wonen.

Ik ben Mascha 22 jaar oud en heb RTS. Ik woon met mijn

stappen, en dan wordt ik netjes door hun weer thuis-

moeder in IJsselstein, dat ligt bij Utrecht. Mijn zus woont

gebracht.

al 1 jaar niet meer thuis, zij is 25 jaar. Dat vind ik soms wel
jammer, soms ga ik thee bij haar drinken of eten.

Mijn vriend Paul en ik zien elkaar heel veel en spreken heel
vaak gezellig af om leuke dingen te doen en om gezellig

Ik heb al bijna 3 jaar een vriend, hij heet Paul en is 24

bij elkaar te logeren. Hij heeft sinds kort een Nintendo Wii

jaar en hij werkt bij Zizo, op de Oude Gracht in de win-

spelcomputer dat vinden we allebei leuk om te doen en

kel, waar ik op vrijdag in het lunchcafé werk. Ik werk op

om tegen elkaar te spelen. Mijn vriend Paul en ik zijn al 3

maandag, dinsdag en donderdag bij Theater Totaal in Nieu-

keer samen op vakantie geweest met mijn moeder en een

wegein. Daar ben ik actrice en de laatste tijd treden we

vriendin van mijn moeder. We zijn al naar Bodrum, naar

veel op. Misschien gaan we volgend jaar naar het Oerol

Rhodos en Mallorca geweest.

festival, dat lijkt me erg leuk. We zijn ook naar “Knoop in je

Kenmerken in de volwassenheid:
} Uiteenlopende behoefte aan zorg en begeleiding
} Dagbesteding op een dagverblijf of werkzaam op een sociale werkplaats
} Wonend in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of een
voorziening voor begeleid zelfstandig wonen

zakdoek” geweest, dat was ook leuk om jezelf op tv te

Met mijn moeder ga ik 5 of 6 keer per jaar naar het theater

zien.

in IJsselstein en soms naar een musical, dat vind ik ook erg
mooi. En met theater totaal ben ik al 5 keer in augustus op

Ik speel ook hockey in dames 3 op H.C. IJsseloever, en dat

werkweek geweest naar Frankrijk, dat is elk jaar op eind

vind ik ook leuk, we beginnen binnenkort met de zaal-

augustus. Ik hoop nog lang bij Theater Totaal en Zizo te

competitie. Soms ga ik met meiden uit dames 1 wel eens

blijven.
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Tobi
Tobi is met recht een bezige bij te noemen. Naast zijn werk

van de eerste motor in een stoet van 100 motoren met

heeft hij veel hobby’s en activiteiten. Fietsen is één van

zijspan tijdens de Beatrixrun op Koninginnedag.

Tobi’s hobby’s. Van kinds af aan ging de inmiddels 36-jarige
er al op uit en soms bleef hij, tot schrik van zijn ouders,

Naast sportief is Tobi ook muzikaal. Hij is dol op Nederlands-

behoorlijk lang weg. Hij kwam echter bijna altijd veilig

talige muziek, maar zingt ook rustig Engelse liedjes mee.

weer terug, op een val en een ongeluk met een auto na

Zijn lievelingsinstrument is het draaiorgel. Een oom van

dan. Gelukkig liep dat goed af en herinnert alleen een

Tobi had een echt Nederlands draaiorgel naar Amerika

litteken op Tobi’s voorhoofd aan dit ongeval.

meegenomen toen hij daarheen verhuisde. Tobi heeft
al een tijd plannen om dit orgel met eigen ogen te gaan

Elke dag fietst Tobi in 25 minuten van Pijnacker naar zijn

bekijken. Voor vliegen is hij niet bang, want hij is ook al

werk in Delft. Om het afwisselend te houden neemt hij

een keer op vakantie naar Spanje geweest met zijn mede-

vaak een andere route. Aangezien hij zoveel fietst, kent hij

bewoners. Een andere vakantieambitie van Tobi is het maken

de omgeving als zijn broekzak. Hij werkt bij een sociale

van een cruise. Gelukkig bieden speciale reisorganisaties

werkplaats waar hij producten van Vacu-Vin in blister-

mogelijkheden om in groepsverband op reis te gaan.

verpakkingen verpakt. Hiervoor bedient hij een speciale
machine en daarin is hij inmiddels heel bedreven. Zijn baas

Toen Tobi rond de 20 was, ging één van zijn zussen uit huis.

is erg tevreden over hem en Tobi gaat elke dag met plezier

Met wat aansporing vanuit zijn school, wilde hij ook wel

naar zijn werk.

op zichzelf gaan wonen. Na een periode in een gezinsvervangend tehuis, kon Tobi intrekken in een appartement

Op vrijdag is hij na de ochtend klaar met werken en neemt

op vijf minuten loopafstand van zijn ouders. Hij wordt hier

hij zichzelf mee uit naar Delft. Daar eet hij lekker een

ambulant begeleid. ‘s Avonds eten de bewoners samen in

hamburger bij de McDonald’s en gaat hij graag op pad om

een gedeelde flat. Bovendien kan Tobi als het nodig is een

zijn verzameling modelauto’s uit te breiden met een nieuw

beroep doen op begeleiding die ook op deze centrale plek

exemplaar. Toyota is zijn favoriete merk, want hij heeft ooit

aanwezig is. Voor de flat waar hij woont, is Tobi eens per

mogen helpen in een Toyotagarage in de buurt. Sinds die

maand voorzitter van de cliëntenraad. Samen met twee

tijd kan dat merk niet meer stuk voor hem.

andere bewoners beslist hij mee welke begeleiders worden
aangenomen.

Naast al het fietsen doet Tobi nog aan fitness en handballen. Elke zaterdag gaat hij samen met een groep mensen

Tobi smeert elke dag zelf zijn lunchpakket en staat soms

met een verstandelijke beperking en zijn vader fitnessen in

met mooi weer lekker op zijn balkon te strijken. Een

de sportschool. Sinds kort is zijn vaste verkering Carenza

takenbord met pictogrammen dat door begeleiders wordt

daar ook te vinden. Dan wordt sporten natuurlijk wel erg

bijgehouden helpt hem bij het onthouden van zijn dag-

leuk! Iedere woensdag speelt Tobi mee als keeper in het

indeling. Eens in de twee weken komt er iemand helpen

G-team van de lokale handbalclub. Eens per jaar doet Tobi

om het huis schoon te maken en als hij een boodschap

ook aan motorsport. Hij is al meer dan 20 jaar de bijrijder

vergeet, hebben zijn ouders meestal wel wat extra op
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voorraad. Ook houden zij een oogje in het zeil, maar Tobi

Tobi heeft veel contact met zijn ouders, twee zussen en

vindt ze maar lastig als ze hem aansporen tot scheren,

broer en hun gezinnen. Hij is gek op zijn nichtje en neefje

opruimen en wassen! Een hele zorg minder is dat Tobi

en werkt op zijn vrije zaterdag wel eens mee bij de

geen medicijnen nodig heeft en dat hij heel slank is. Ook

kwekerij van de vader van zijn schoonzus. Al met al leidt

al lust hij best een zakje chips, waarschijnlijk is zijn actieve

Tobi een zeer compleet, actief en veelzijdig leven, mede

levensstijl voor een deel de verklaring voor zijn gezonde

dankzij goede voorzieningen, maar ook zeker dankzij zijn

gewicht.

eigen positieve levenshouding.
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Medische aandachtspunten
Kinderen en volwassen met het Rubinstein-Taybi Syndroom

lemen om te gaan. De oplossingen kunnen variëren van

hebben vaak specifieke medische aandachtspunten. Het is

het gebruik van sondevoeding tot het eerder overstappen

aan te raden om na de diagnose een goede kinderarts te

op verdikt of vaster voedsel. Meestal gaan de voedings-

zoeken die het kind vanaf het begin kan begeleiden. Er

problemen over in de loop van het eerste levensjaar.

komen steeds meer artsen die gespecialiseerd zijn
in mensen met een verstandelijke beperking. Via de

Soms zijn de problemen met eten zo ernstig dat een

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk

medische ingreep noodzakelijk is. Het is uitermate

Gehandicapten (NVAVG ) is meer informatie verkrijgbaar

belangrijk om de slokdarm te laten controleren bij een kind

over deze specialisten.

dat erg veel braakt. Het maagzuur kan de slokdarm ernstig
beschadigen. Het spugen gaat meestal helemaal over als

Wanneer het kind paramedische en tandheelkundige hulp

de kinderen ouder worden.

nodig heeft, is het aan te raden om zorgverleners te zoeken
die ervaring hebben met kinderen met een verstandelijke

Darmen

beperking. Artsen die zich hebben gespecialiseerd in

Ernstige verstopping (obstipatie) kan een probleem zijn,

verstandelijk gehandicapten kunnen vaak naar deze

zowel bij kinderen als bij volwassenen. Een aangepast

zorgverleners doorverwijzen.

dieet met voldoende vezels is aan te raden. Als hulpmiddel
worden vaak laxerende middelen gebruikt.

De stichting Rubinstein-Taybi Syndroom heeft bijgedragen
aan een medische brochure die artsen en andere zorg-

Ogen

verleners op de hoogte stelt van de specifieke medische

Oogafwijkingen komen bij meer dan 80 procent van de

aandachtspunten van kinderen en volwassenen met RTS.

kinderen met RTS voor. Het gaat dan met name om

Deze brochure is bij de stichting op te vragen.

scheelzien (strabismus), ooglenstroebelingen (staar) en
traanbuisverstoppingen. Het is aan te raden om op jonge

Hieronder worden per onderwerp veelvoorkomende

leeftijd met het kind naar een oogarts te gaan. Bij jonge

klachten en problemen besproken. De klachten gelden niet

kinderen kan een verhoogde druk in de oogbol (glaucoom)

per se voor iedereen, maar kunnen variëren van persoon

aanwezig zijn. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het

tot persoon.

gezichtsvermogen. Ongeveer de helft van de kinderen
heeft rond de schoolleeftijd een bril nodig.

Mond en maag
Veel baby’s en jonge kinderen met RTS hebben problemen

Handen en voeten

met de voeding. Ten eerste drinken veel kinderen met

Bijna alle mensen met RTS hebben brede duimen en brede

moeite. Ten tweede spugen ze vaak een groot deel van de

grote tenen. De topjes van de overige vingers kunnen

voeding weer uit. Daarom groeien ze in de eerste maanden

ook wat breder zijn dan normaal. Wanneer de duimen

langzaam. In overleg met de behandelend arts is vast te stel-

zijwaarts uitstaan, kan een operatie het gebruik van de duim

len wat de beste mogelijkheid is om met de voedingsprob-

verbeteren. Sterk afstaande grote tenen kunnen ook
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operatief worden gecorrigeerd. Dit is vooral nodig

een puntige uitstulping aan de binnenkant van de snijtanden.

Sommige kinderen en volwassenen hebben opvallend

wanneer de stand van de grote tenen het dragen van

Dit wordt ‘talon cusps’ genoemd. In de holte tussen de

losse gewrichtsbanden. Dit vormt voor een deel de verklar-

normale schoenen onmogelijk maakt. Soms kunnen

tanden en de uitstulping kan tandbederf ontstaan. Als het

ing voor het wat houterige looppatroon. Enkele kinderen

correcties door middel van orthopedische schoenen of

randje scherp is, kan de tong erdoor beschadigd worden.

krijgen de ziekte van Perthes. Dit openbaart zich mees-

steunzolen voldoende zijn.

Zeker dan is behandeling noodzakelijk. De uitstulping komt

tal tussen het vijfde en vijftiende levensjaar en duurt vaak

in het melkgebit maar zelden voor.

langer dan Perthes bij mensen zonder RTS. Deze ziekte

Het is belangrijk dat een eventuele ingreep wordt verricht

aan de heupgewrichten kan het lopen pijnlijk en moei-

door een chirurg die ervaring heeft in de correctie van

Er zijn tandartsen die zich hebben gespecialiseerd in

zaam maken. De behandeling hiervan bestaat meestal uit

duimen of grote tenen bij kinderen met dit syndroom. De

de behandeling van kinderen en volwassenen met een

ondersteunende maatregelen en soms is een operatie nodig.

bouw van de handen en voeten is namelijk bijzonder en

verstandelijke beperking. Zij zijn er aan gewend dat een

anders dan van mensen zonder RTS.

behandeling meer tijd kan kosten en ze hebben meestal

Littekens

meer aandacht voor de specifieke gebitsproblemen. Deze

Bij kinderen en volwassenen met RTS kan een versterkte

Oren

tandartsen zijn te vinden bij de centra voor bijzondere tand-

littekenvorming optreden (keloïdvorming). De meest

Ongeveer 50 procent van de kinderen heeft vaak oor-

heelkunde (Universitair Medisch Centrum) of bij de grotere

voorkomende plaats is de borstkas, maar ook wonden op

ontstekingen. Soms leidt dit tot een (tijdelijk) licht gehoor-

wooncentra voor mensen met een verstandelijke beperking.

de rug en de (boven)armen kunnen grote littekens nalaten.

verlies. Ontstekingen aan de bovenste luchtwegen komen de

Bij de één ontstaat het alleen na een flinke wond, maar

eerste jaren ook veel voor. Het verwijderen van neus- en/of

Hart

bij anderen kan het ogenschijnlijk spontaan ontstaan.

keelamandelen kan ervoor zorgen dat ontstekingen minder

Bij 25 procent van de kinderen is sprake van aangeboren

Er zijn speciale pleisters verkrijgbaar waardoor jeuk en

vaak voorkomen. Tussen het vijfde en tiende jaar nemen de

hartgebreken. De ernst hiervan kan variëren van een klein

zwelling van het littekenweefsel verminderen, maar de

ontstekingen af en uiteindelijk gaat het vanzelf over.

gaatje tussen de hartkamers of boezems tot gecompli-

werkzaamheid bij keloïdvorming is meestal erg beperkt.

ceerde afwijkingen. Soms is een operatie noodzakelijk.

Tanden

Narcose

Van de kinderen met RTS heeft 60 tot 65 procent last

Geslachtsorgaan

Bij een aantal kinderen kan het geven van een narcose

van problemen met het gebit. De meeste kinderen heb-

Bij de meeste jongens zijn de zaadballen aan één of beide

voor een operatie problemen geven. Bij het geven van

ben een hoog en spits gehemelte, een kleine boven- en

kanten niet ingedaald. Vrijwel altijd is dan een operatie

een spierverslapper kunnen de wanden van de keelholte

onderkaak en een kleine mond. Door de kleine kaken is er

nodig om dit te corrigeren. Dit wordt meestal al op jonge

tegen elkaar komen te liggen, waardoor het plaatsen van

minder ruimte voor de tanden en kiezen. De tanden komen

leeftijd gedaan.

het buisje (tube) voor de beademing erg lastig kan zijn. De

daardoor dicht op elkaar te staan. Soms is het nodig om

methode om dit probleem te omzeilen, is door eerder dan

enkele kiezen te verwijderen, zodat er meer ruimte is voor

Wervelkolom en gewrichten

gebruikelijk de tube in te brengen en later dan gebruikelijk

de overblijvende tanden en kiezen.

Andere orthopedische problemen die zich kunnen

deze er weer uit te halen. Wanneer een anesthesist dit van

voordoen zijn verschoven kniebanden en een zijwaartse

tevoren weet, is het meestal goed mogelijk dit probleem

Het poetsen van de tanden kan moeilijk zijn vanwege de

verkromming van de wervelkolom (scoliose). Het is

te voorkomen. Het kan handig zijn om deze informatie

kleine mondopening. Een elektrische tandenborstel is vaak

belangrijk om ieder kind regelmatig op deze rugafwijking

altijd op papier bij je te hebben, zodat de juiste informatie

makkelijker in het gebruik dan een gewone.

te onderzoeken, vooral in het begin van de puberteit. Juist

voorhanden is als er onverwacht iets gebeurt.

dan kan door de groeispurt (ook al verloopt deze minder
Oudere kinderen en volwassenen kunnen in het blijvende

uitgesproken dan normaal) de verkromming plotseling

gebit afwijkend gevormde snijtanden hebben. Soms zit er

sterk toenemen.
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Verstandelijke ontwikkeling
Net als bij veel andere syndromen verschillen de

gebarentaal) helpen bij het communiceren met anderen.

verstandelijke vermogens behoorlijk bij mensen met RTS.

Preverbale logopedie houdt zich ook bezig met

Het verstandelijke niveau kan variëren van een matige tot

alternatieve vormen van communicatie en kan bij het leren

een ernstige verstandelijke beperking. De één functioneert

communiceren goede ondersteuning bieden.

op een relatief hoog niveau en is minder afhankelijk van
begeleiding op latere leeftijd. De ander functioneert op

Geheugen

een lager niveau en heeft blijvend dagelijks intensieve

RTS’ers hebben met name een zwak kortetermijn-

begeleiding nodig. Deze verschillen zijn zowel bij jongens

geheugen. Dit wordt ook wel werkgeheugen genoemd.

als meisjes met RTS aanwezig.

Bij het aanleren of inprenten van informatie is het vooral
belangrijk dat de informatie in kleine porties wordt

De ontwikkeling van de verstandelijke vermogens

aangeboden. Teveel informatie tegelijkertijd of achter

verloopt niet harmonieus. Dat wil zeggen dat sommige

elkaar leidt meestal tot overbelasting. Zowel kinderen

verstandelijke vermogens zich beter ontwikkelen dan

als volwassenen met RTS hebben vaak een beperkte

andere.

aandachtscapaciteit, waardoor het moeilijker is om
informatie voor een korte periode te onthouden. Informatie

Taal en spraak

onthouden gaat vaak beter wanneer deze herkenbaar en

De spraakontwikkeling komt bij kinderen met RTS vrij laat

concreet is.

op gang. De meeste kinderen met RTS begrijpen vaak
meer dan zij met gesproken taal kunnen uiten. Dit wordt

RTS’ers hebben vaak een sterk langetermijngeheugen

dysfasie genoemd. Gemiddeld genomen zeggen kinderen

voor alledaagse dingen. Echter, het aanleren van deze

met RTS tussen het tweede en vierde jaar hun eerste

informatie gaat op een andere manier dan bij mensen

woordjes en zinnetjes. Soms vindt de ontwikkeling van

zonder verstandelijke beperking. Uiteindelijk komt de

spraak op latere leeftijd plaats.

informatie er wel, maar deze lijkt een hele lange omweg te
moeten maken. Spelenderwijs oefenen met verschillende

Ingewikkelde taalvaardigheden, zoals het maken en

geheugenspelletjes zoals Memory houdt het werk-

uitspreken van zinnen, is voor kinderen met RTS vaak

geheugen actief en kan helpen om informatie beter op te

moeilijker dan de eenvoudige taalvaardigheden, zoals het

slaan in het langetermijngeheugen.

begrijpen en gebruiken van woorden. Met het uitspreken
van woorden hebben ze vaak wel moeite. Tot op latere

Fijne motoriek

leeftijd zijn kinderen in staat om veel woorden te leren

De fijn-motorische vaardigheden liggen vaak op een

herkennen.

lager niveau dan bij personen zonder RTS. Dit kan te maken
hebben met een minder goed ontwikkelde oog-hand-

Aangezien kinderen met RTS woorden wel goed

coördinatie, maar kan ook worden veroorzaakt door een

kunnen begrijpen en herkennen, kunnen andere vormen

afwijkende stand van de duimen. Dit kan problemen

van

opleveren bij de zelfredzaamheid.

communicatie

(bijvoorbeeld

pictogrammen

of

Bij sommige personen is er sprake van een afwijkende
stand van de duimen. Hierdoor is de pincetgreep (iets
kleins pakken tussen duim- en wijsvinger) moeilijker te
beheersen. Alledaagse handelingen, zoals zichzelf aan- en
uitkleden, kunnen om die reden moeilijker verlopen. Een
operatie op jonge leeftijd kan de duimstand corrigeren,
zodat de pincetgreep goed kan worden aangeleerd.

Gedrag
De meeste kinderen en volwassenen met RTS hebben een
vriendelijke en warme persoonlijkheid. Hierdoor maken
ze vaak gemakkelijk contact. Echter, de sociale grenzen
zijn voor sommigen minder duidelijk dan voor anderen.
Deze onduidelijkheid kan één van de oorzaken zijn voor
problemen die soms in het gedrag kunnen ontstaan.
De gedragsproblemen bij RTS kunnen kenmerken van
autisme bevatten. Hieronder vallen:

} Moeite hebben met het beheersen van emoties
en verandering in dagelijkse situaties.

} Snel afgeleid zijn.
} Dwangmatig en herhalend gedrag vertonen.
Bij het omgaan met gedragsproblemen is het raadzaam
om na te gaan wat de mogelijke oorzaken van het
ongewenste gedrag kunnen zijn. Wanneer dit duidelijk is,
kan het onwenselijke gedrag vaak op een meer effectieve
wijze worden omgebogen naar meer wenselijk gedrag. Een
vaste structuur in het dagelijks leven kan hier aanzienlijk
aan bijdragen. Ook kunnen orthopedagogen en MEE
goede hulp bieden bij het analyseren en oplossen van de
gedragsproblemen.
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Ondersteuning
Het consultatiebureau

Vroeghulp (early intervention)

Een kind met RTS hoeft niet extra beschermd te worden en

Het is belangrijk om de ontwikkeling van het kind

is gebaat bij een actief leven, gezonde levensstijl en veel-

van jongs af aan actief te stimuleren. Er zijn speciale

zijdige ervaringen. Het kind heeft wel meer begeleiding en

programma’s ontwikkeld om ouders hierbij te helpen. Een

stimulans nodig dan een kind zonder beperkingen.

goed programma is ‘Kleine stapjes’. Dit is ontwikkeld voor
kinderen met Down syndroom, maar is ook geschikt voor

De gewone baby- en peuterzorg is bij kinderen met RTS

kinderen met RTS. De grondgedachten achter dergelijke

ook nodig. Een deel van de routineonderzoeken kan door

programma’s zijn:

de huisarts of het consultatiebureau worden gedaan. Bij
de stichting Rubinstein-Taybi Syndroom zijn speciale groeicurven voor een kind met RTS op te vragen.

} De ontwikkeling van een kind met een beperking
verloopt in principe hetzelfde als bij andere kinderen.
De ontwikkeling verloopt langzamer, maar de volgorde

Het is aan te raden om naast de huisarts en het consultatie-

van ontwikkelingsstappen blijft min of meer dezelfde.

bureau een vaste kinderarts te zoeken. Steeds vaker is het

} Kinderen met verstandelijke beperkingen hebben veel

mogelijk om een poliklinische consultatie door een arts

meer oefening nodig. De daarbij gebruikte oefenstof

gespecialiseerd in verstandelijk gehandicapten te laten

moet gevarieerd zijn en moet in kleine stapjes worden

uitvoeren. Bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor

aangeboden.

Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is hierover meer
informatie verkrijgbaar.

} Bij het stimuleren van de ontwikkeling is de rol van
de ouders van groot belang. Zij kunnen door het lagere
ontwikkelingstempo van hun kind onzeker worden.
Een programma kan dan de nodige houvast geven.
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Een stimuleringsprogramma is vaak jaren achter elkaar te

van zintuiglijke prikkels, fijne motoriek en het oefenen van

gebruiken. Het volgt de ontwikkeling op de voet en helpt

praktische vaardigheden.

om steeds een kleine stap vooruit te denken. De ervaringen
met zulke programma’s zijn veelal positief. Zowel de

De (preverbaal) logopedist stimuleert mondfuncties die

ouders als de kinderen hebben er baat bij. Het biedt de

nodig zijn voor het eten en drinken en helpt mee met het

ouders houvast en de kinderen krijgen meer zelfvertrouwen

uitlokken van (non-verbale) communicatie. Logopedie

omdat ze leren dankzij de voortdurende aanmoediging.

is voor kinderen met RTS heel belangrijk. Ze zijn in hun
spraak- en taalontwikkeling namelijk extra kwetsbaar. Dit

MEE

heeft verschillende oorzaken.

In alle regio’s van ons land zijn bureaus van MEE te vinden.
MEE is de landelijke vereniging van instellingen voor

Door een wat andere bouw van de mond en de rest van

maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een

de spraakorganen (een hoger ingeplant strottenhoofd,

(verstandelijke) beperking. Bij deze vereniging kunnen

een smaller en hoger gehemelte, een onderontwikkelde

ouders en mensen met een verstandelijke beperking

bovenkaak en een afwijkende tandstand) kunnen mond-

terecht voor informatie over thuishulp, oppas, logeer-

functies als slikken, zuigen, bijten, kauwen, blazen of snuiten

mogelijkheden,

moeilijker gaan. Dit zal later ook invloed hebben op het

dagbesteding,

vrijetijdsbesteding

en

dergelijke.

spreken, het duidelijk articuleren en op de totale spraaken taalontwikkeling.

De zorgconsulenten van MEE kunnen informatie geven
over de (hulp)mogelijkheden in de regio en kunnen

Onderwijs

ouders helpen bij het organiseren hiervan. Ook kunnen zij

Baby’s en peuters met RTS kunnen vaak naar een crèche

assistentie bieden bij het aanvragen van een persoons-

of peuterspeelzaal in de buurt. Het voordeel van deelname

gebonden budget wanneer ouders zelf de ondersteuning

aan gewone voorzieningen is dat het kind leert omgaan

voor hun kind willen inkopen.

met andere kinderen uit de buurt en dat hun ouders elkaar
leren kennen. Bovendien leren ze vaak veel van de omgang

Paramedische behandeling

“

We hebben altijd geprobeerd om Luuk overal bij te betrekken
in ons gezinsleven. Zo ging hij ook altijd mee kamperen in de
vakantie.
Toen er een aantal jaren geleden een logeerhuis werd opgestart
in onze woonplaats, hebben we hem daarvoor aangemeld. En
sindsdien ging hij af en toe een weekend logeren. Dit verliep
prima voor hem en voor ons was het ook even wat rustiger thuis
met de andere kinderen.

met leeftijdgenootjes zonder beperking.

Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn vormen
van paramedische behandeling. Ze kunnen apart of in

Soms vinden ouders het beter om te kiezen voor een

combinatie met elkaar worden toegepast. Het gaat

kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke

hierbij vaak om praktische tips en eenvoudige oefeningen

beperking, een kinderrevalidatiecentrum of een Medisch

die goed in het dagelijks leven zijn in te passen.

Kleuterdagverblijf (MKD). Kinderen kunnen hier vanaf
ongeveer tweeënhalf jaar terecht. Deze voorzieningen zijn

De fysiotherapeut richt zich vooral op het stimuleren van

speciaal ingesteld op kinderen met diverse beperkingen en

motorische vaardigheden zoals grijpen, kruipen en lopen

zij kunnen gerichte extra hulp bieden.

en op de coördinatie van bewegingen. De ergotherapeut
houdt zich bezig met de spelontwikkeling, leervoorwaarden

Na hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Wanneer

en zelfredzaamheid en richt zich daarbij op de verwerking

het niet anders kan, wordt ontheffing van de leerplicht
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Over de stichting Rubinstein-Taybi Syndroom

verleend. Dan kan het kind langer op het speciale kinder-

Praktische hulp aan het gezin

dagcentrum blijven. Als de ontwikkeling van het kind het

In veel plaatsen zijn er instellingen voor extra hulp of

toelaat, kan het naar school.

zorg aan huis, de zogenaamde thuishulp of thuiszorg.

De stichting Rubinstein-Taybi Syndroom is in 1986

Ieder kwartaal publiceert de stichting een nieuwsbrief met

Denk hierbij aan hulp bij de dagelijkse huishouding, hulp

opgericht. Het doel van de stichting is:

wetenswaardigheden geschreven door en voor ouders.

Kinderen met een verstandelijke beperking gaan steeds

op ‘spitsuren’ in het gezin, specifieke hulp gericht op het

vaker naar een reguliere basisschool. Ook voor kinderen

verzorgen van het kind, een betrouwbare oppas en hulp

} Informatie bieden aan ouders en behandelaars.

De stichting houdt ieder najaar een ontmoetingsdag voor

met RTS kan dit een optie zijn. Soms is het voor het kind

bij de opvoeding.

} Bekendheid geven aan het syndroom.

ouders en verzorgers. Meestal wordt een specifiek thema

} Onderzoek naar het syndroom stimuleren.

behandeld, wordt verslag gedaan van lopend onderzoek

} Opkomen voor de maatschappelijke positie

en worden ervaringen uitgewisseld.

echter beter om naar een school voor speciaal (SO) en
(later) voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te gaan. Deze

Logeerhuizen

scholen zijn gericht op kinderen met een verstandelijke en/

In veel regio’s zijn er logeerhuizen voor kinderen met een

of lichamelijke beperking en hebben faciliteiten en leraren

beperking. Hier kunnen ouders hun kind laten logeren. Door

speciaal voor die doelgroep.

op deze manier even bij te komen, wordt de draagkracht

De stichting Rubinstein-Taybi Syndroom kan specifieke

van de ouders vergroot.

informatie geven die rechtstreeks samenhangt met het

In het geval een kind naar de reguliere basisschool gaat,

van kinderen en volwassenen met RTS.
In het voorjaar zijn er allerlei ontspannende activiteiten voor

syndroom. Bovendien is het mogelijk om contact te maken

kan met behulp van ‘het rugzakje’ extra ondersteuning

Wanneer er geen logeerhuis is, zijn er vaak wel andere

worden georganiseerd. De basisschool krijgt dan extra

opvangmogelijkheden in de regio.

geld om het kind meer individuele aandacht te geven, om
speciale leermiddelen aan te schaffen en om het

Wanneer het niet mogelijk is om een kind met RTS thuis te

lerarenteam bij te scholen. Ook is het mogelijk om externe

laten opgroeien zijn er andere woonmogelijkheden. MEE

deskundigen in te zetten als dat nodig is.

kan meer informatie over deze voorzieningen geven.

met andere ouders.

de kinderen en hun broers en zussen op de familiedag.
Kijk voor meer informatie op www.rtsyndroom.nl
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