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“ We moeten deze kinderen 
méér kunnen bieden”

oek het eens op via Google. 
Dat zei de dokter die in 2013 
de diagnose stelde bij mijn 

dochter Elke”, vertelt Cindy Konings. 
“Het Phelan-McDermid-syndroom, 
ofwel de 22q13-deletie, was in België 
blijkbaar nog niet bekend, maar wij 
zaten met zoveel vragen: wat is Elkes 
levensverwachting, welke complica-
ties kunnen er optreden, hoe moeten 
we voor haar zorgen? Naast verdriet 
voelde ik dus vooral onmacht. Tegelijk 
wilde ik niet gaan zitten wenen in een 
hoekje, dus ik begon verbeten aan een 
zoektocht naar antwoorden. Die leidde 
uiteindelijk naar het Centrum Menselij-
ke Erfelijkheid, waar klinisch geneticus 
Griet Van Buggenhout en orthopeda-
goog Ann Swillen onze Elke wilden en 
konden begeleiden.”

“Het syndroom werd pas in 2001 be-
schreven door de Canadese onderzoek-
sters Mary Catherine Phelan en Heather 
McDermid, dus het is erg nieuw”, zegt 
Van Buggenhout. “Wat we dankzij als-
maar verfijnder chromosomenonder-
zoek wel weten, is dat dit een zeldzame 
genetische aandoening is – zeldzaam 
betekent in Europa dat de ziekte minder 
dan 1 op 2.000 mensen treft – die ont-
staat door de afwezigheid van een stukje 
gen op chromosoom 22. Onder meer het 
Shank3-gen ontbreekt en dat speelt een 
belangrijke rol bij de opbouw en functie 
van zenuwcellen. Het gevolg is een ont-
wikkelingsvertraging.”

Cindy: “Eerst dachten we dat het aan 
haar vroeggeboorte lag – Elke kwam 
negen weken te vroeg, als prutske van 
1,545 kilo – maar toen ze op haar derde 
nog altijd niet kon stappen of spreken, 
raadpleegden we toch een neuroloog. 
Sommige Phelan-patiënten spreken 
een paar woorden, maar Elke maakt al-
leen geluiden. Soms vindt ze een nieuwe 
klank, en daar trekken we ons dan aan 
op. Ze heeft het mentale niveau van een 
tweejarige, maar ze begrijpt korte, sim-
pele zinnen. En als ze ons iets duidelijk 
wil maken, pakt ze onze hand en neemt 
ons mee.”

Vast ritme
Met ‘ons’ bedoelt Cindy haar man Guy 
en haar twee oudere kinderen Stef en 
Britt, die negentien en zestien zijn. “Ze 
zijn veel met Elke bezig. Als ze weer eens 

“Dat organiseer ik nu al drie jaar in 
Wuustwezel”, zegt Cindy. “Ik startte 
ook GOZZ, een kledinglijn voor men-
sen met een beperking, en maakte bro-
chures die het Phelan-McDermid-syn-
droom beter bekend maken. In het 
begin stonden we er met Elke alleen 
voor, nu kennen we al 23 Belgische lot-
genootjes. Ik wil dat hun ouders het 
nooit meer moeten horen, ‘Zoek het 
eens op via Google’. Het fonds dat nu 
start wil bijdragen aan die awareness en 
de Leuvense professoren blijven steu-
nen. Het was zo’n opluchting toen zij 
alle puzzelstukjes in elkaar lieten vallen 
en het is nog altijd heel geruststellend 
dat hun team achter ons staat.”

“Z

ONDERZOEK NAAR ZELDZAME ERFELIJKE AANDOENING KRIJGT NIEUWE IMPULS

Meestal kunnen ze niet of nauwelijks praten. Ze hebben een matige tot ernstige mentale beperking en 
leren trager stappen. De kans op epilepsie, autisme en hart- en nierproblemen is reëel. Kortom: het leven 
van kinderen met het zeldzame Phelan-McDermid-syndroom is een beproeving. Een vroege diagnose en 
intensiever onderzoek kunnen het verschil maken. Een ouder en een arts getuigen.
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Cindy Konings met 
haar dochtertje:

“De zorg voor Elke is 
heel zwaar. 
Maar als ze weer 
eens de slappe lach 
krijgt, kunnen we 
niet anders dan mee 
lachen.”

de slappe lach krijgt, kunnen wij niet an-
ders dan mee lachen. Tegelijk is de zorg 
voor haar zeer zwaar. Ze slaapt maar 
drie uur aan een stuk en ze uit haar frus-
traties al bijtend, nijpend of stampend.”

“Bij deze kinderen zien we vaak au-
tismespectrumstoornissen”, zegt Van 
Buggenhout. “Ze kunnen uiterst ge-
voelig, soms zelfs agressief, reageren op 
veranderingen. Bij sommige oudere pa-
tiënten kan zich een psychiatrisch pro-
bleem voordoen. Via onderzoek hopen 
we daar nog meer inzicht in te krijgen 
zodat we de ouders kunnen vertellen 
waar ze aan toe zijn.”

“In een compleet nieuwe situatie gaat 
Elke soms roepen of overgeven door 
de stress”, vertelt Cindy. “Dan is ze be-
ter af thuis, waar ze een vast ritme heeft. 
Mensen zoals zij hebben continu, voor 
de rest van hun leven, zorg nodig. Het is 
onmogelijk om die alleen te dragen, dus 
we riepen de hulp in van een orthopeda-
goge, een thuisleerkracht en een kinesist 
die aan huis komen.”

 Puzzelstukjes
“Als Elke weer eens de kapoen uit-
hangt en bijvoorbeeld de wastafel 
vult met handdoeken en ze dan laat 
vollopen, dan zou ik boos moeten 
zijn”, zegt Cindy. “Maar ik heb liever 
dat ze te veel energie heeft dan dat ze 
naar het ziekenhuis moet. Dat gebeurt 
ook vaak, onlangs nog door darm- en 
longproblemen.”

“Ook nierfalen, epilepsie, stuipen 
en overgevoeligheid voor infecties ko-
men vaak voor”, zegt Van Buggenhout. 
“We hebben net twee onderzoeken af-
gerond met een vijftiental patiënten om 
beter te begrijpen welke complicaties 
we in welke mate kunnen verwachten. 
We werken ook samen met wereldwij-
de onderzoeksgroepen om de molecu-
laire ontstaansmechanismen te kunnen 
ontrafelen. Die inspanningen zou-
den we niet kunnen leveren zonder de 
steun van iemand als Cindy Konings, 
die al veel geld inzamelde met haar 
Dreamfestival.”

Geneticus Griet Van Buggenhout:

Een vroege diagnose 
kan een enorm 
verschil maken. 

Deze kinderen moeten 
gelukkig kunnen zijn 

in hun eigenheid.
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 BEELDIGE WETENSCHAP  

Een alledaags stukje kruim van een volko-
renbrood onder de microscoop. De bood-
schap dat volkorenbrood gezonder is dan 
witbrood kan u niet ontgaan zijn. Dat heeft 
te maken met wat we hier zien: zemelen. Dat 
zijn de buitenste vliesjes van graankorrels, 
waarin de meeste vitamines, mineralen en 
voedingsvezels verpakt zitten. Volkoren-
brood maak je met meel waarin de hele 
graankorrel – inclusief zemelen – is ver-
werkt. Voor witbrood gebruik je bloem: daar 
zijn alle zemelen en kiemen van de korrels 
verwijderd.

Onze gids en fotograaf van dienst is Niels 
Langenaeken. Hij doctoreert onder leiding 
van professor Christophe Courtin en doctor 
Sami Hemdane in het Laboratorium voor 
Levensmiddelenchemie- en Biochemie. “In 
die grote zwarte streep in het midden zie je 
de verschillende lagen van een zemel. Aan 

de ene kant zie je kleine witte vlakjes: dat is 
het pericarp, de vruchtwand aan de buiten-
kant van de graankorrel. Die laag bevat veel 
voedingsvezel of dieetvezel, een voedings-
bron voor micro-organismen in de dikke 
darm. Die brengen heel wat gezondheids-
voordelen met zich mee, en bovendien zor-
gen de vezels voor een verzadigd gevoel bij 
het eten. Aan de andere kant van de streep 
zie je grotere blokjes met groene randen: dat 
is het aleuron, kubusvormige cellen waarin 
de gezondste stoffen zitten.”

“Naast de zemel zie je grote blauwpaar-
se vlakken: het zetmeel. De groene draadjes 
daarin zijn gluten, de eiwitten van het graan 
die het brood stevigheid geven. En de zwar-
te bolletjes die je overal in het kruim vindt, 
zijn gistcellen. Die produceren gasbellen – 
hier de witte vlakken – die het brood spon-
zig maken.” 

Beter brood
De kleurtjes zijn niet echt, stelt Langenaeken 
ons gerust: “We kleuren de verschillende on-
derdelen zelf in. De zwarte lijnen die vanuit 
de middelste streep lopen, mag je trouwens 
negeren: die hebben te maken met de ver-
harding van het staaltje voor de microscopie. 
Met deze foto wilden we te weten komen hoe 
de zemelen zich positioneren in het kruim: 
je ziet dat ze in een boog lopen, en de lucht-
bellen plaatsen zich daarrond.”

Waarom komt een zemel onder de mi-
croscoop van Niels terecht? “Wel, alle ge-
zondheidscampagnes ten spijt verkiezen 
de meesten onder ons toch witbrood. Vol-
korenbrood is ook minder makkelijk te 
maken. Daarom buigen wetenschappers 
zich over de vraag hoe we dat brood nog 
kunnen verbeteren, zowel qua structuur 
als smaak.” Ilse Frederickx

 
 

 

Wasverzachter op basis van … suiker

“Koolhydraten zoals suiker zijn wereldwijd be-
schikbaar in miljarden tonnen”, zegt professor 
Bert Sels van het Centrum voor Oppervlakte-
chemie en Katalyse. “Suiker bestaat in verschil-
lende vormen. In dit onderzoek werkten we niet 
met sucrose, dat je in suikerbieten terugvindt, 
maar met glucose. Dat zit onder meer in zet-
meel, in de vorm van lange ketens van glucose-
moleculen.”

“Eerst verknipten we die lange glucose ketens 
tot korte  suikers, met behulp van enzymen. 
Door vervolgens een stikstofcomponent toe te 
voegen aan die suikers, slaagden we erin om de 
beoogde korte amines te creëren. Verdere testen 
toonden aan dat deze suikergebaseerde amines 
bruikbare bouwstenen zijn om wasverzachters 
mee te maken, en dat op een duurzame ma-
nier.” De aminegroepen zorgen voor een stevige 
aanhechting van de wasverzachter aan het was-
goed. Daardoor ontstaat een gladde laag die zeer 
zacht aanvoelt.

Een grote troef van de nieuwe methode is 
dat de grondstof natuurlijk en niet-fossiel is, en 
dus hernieuwbaar. “Maar ook het proces zelf is 
milieu vriendelijk”, zegt bio-ingenieur Michiel 
Pelckmans. “Je hebt er geen oplosmiddelen 
voor nodig en er komen geen giftige bijproduc-

ten vrij. Omdat het proces zelfs bij lage tempe-
raturen goed werkt, is de energiekost beperkt.”

Een groot contrast met de huidige industriële 
manier om amines te winnen uit aardolie, een 
productieproces dat niet veilig of duurzaam is. 
Het grootste risico daarbij is het gebruik van het 
gevaarlijke tussenproduct ethyleenoxide, een 
toxische en explosieve stof. “Het is een schade-
lijk proces voor zowel mens als omgeving”, zegt 
professor Sels.

“De industrie is zelf vragende partij voor 
een alternatief, en nu kunnen we een duurza-
me en veilige route aanbieden. Een economi-
sche analyse toont ook aan dat het efficiënter 
en goedkoper is om bepaalde amines uit sui-
ker te puren. Dit is dus geen utopische groe-
ne route, maar een competitief equivalent voor 
aardolie.” (bvh)

Veel producten die we dagelijks gebruiken 
zijn gemaakt van aardolie. Zo ook de bouw-
stenen van wasverzachters, de zogenaam-
de ‘korte amines’. Wetenschappers van de 
KU Leuven hebben nu een veiliger en duur-
zaam proces gevonden om die componenten 
uit suiker te puren. 

KORT NIEUWS

Van Buggenhout: “Bij mijn weten 
hebben we in UZ Leuven de enige spe-
cifieke raadpleging in ons land. Ik werk 
hiervoor samen met een kinderarts, een 
kinderpsychiater en een pedagoog. Op 
dit ogenblik hebben we geen enkel ge-
neesmiddel voor onze patiënten, maar 
we kunnen hen wel medisch, psycho-
logisch, pedagogisch en fysiotherapeu-
tisch begeleiden. Ook een vroege diag-
nose kan een enorm verschil maken. 
Dat is mijn grootste hoop: dat we deze 
kinderen binnenkort meer kunnen bie-
den. Ze moeten gelukkig kunnen zijn in 
hun eigenheid.”

“Het moeilijkst blijf ik het hebben met 
de onvoorspelbaarheid”, besluit Cindy. 
“Wat brengt de toekomst voor Elke? Ze 
gaat aftakelen, dat is zeker, maar hoe ver 
zal dat gaan? Tegelijk was ik zonder haar 
nooit geweest wie ik nu ben. We maken 
er samen het beste van.” 

   Meer info over het Centrum Menselijke 
Erfelijkheid: gbiomed.kuleuven.be/cme 
Meer info over het syndroom: 
www.22q13.be

Drie 
nieuwe 
fondsen
Op 28 februari, Rare Disease 
Day, huldigt het Centrum 
Menselijke Erfelijkheid naast 
het Phelan-McDermid-syn-
droom-fonds nog twee ande-
re fondsen in: het Exceptional 
Kids-fonds en het 22q11-DS/
Vecarfa-fonds, met als respec-
tievelijke titularissen professor 
Hilde Van Esch en professor Ann 
Swillen. Het eerste fonds richt 
zich op onderzoek naar zeldza-
me genetische aandoeningen bij 
kinderen, het tweede wil de ken-
nis van de 22q11-deletie vergro-
ten. Dat aangeboren syndroom 
leidt onder meer tot verhemelte-
problemen en ontwikkelings-
achterstand.

 U kunt de fondsen steunen 
via een gift op het KU Leuven-
rekeningnummer BE45 7340 
1941 7789 met gestructureerde 
mededeling 400/0012/93169 
(Exceptional Kids,) 400/0015/96903 
(Phelan-McDermid) of 
400/0011/82732 (22q11-DS/Vecarfa). 
Voor giften vanaf 40 euro per jaar 
ontvangt u een fiscaal attest van 
de KU Leuven.


