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Zeldzame ziekte

Provincie geeft boek van mama overleden
Stijn (12) uit voor zorgsector en ouders

Stijn Robberecht uit 
Aartselaar was twaalf 
toen hij zeven jaar 
geleden overleed aan 

de zeldzame genetische ziekte 
van Hallervorden-Spatz. Zijn 
moeder Hilde Ruttens (55) 
schreef een boek over haar 
ervaringen, dat bij momenten 
als een aanklacht leest.

“Als ouder 
sta je 
letterlijk 
alleen”

Hilde Ruttens met 
het boek dat ze 
schreef over 
haar in 2006 
overleden 
zoon Stijn 
(foto boven). 
“Hij lachte 
vaak en stond 
met humor in 
het leven, 
ondanks de pijn.” 
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�� Hilde Ruttens schreef het boek 
voor haar drie andere zonen en toe-
komstige kleinkinderen. Op aan-
dringen van haar man Koen gaf ze 
het vorig jaar in eigen beheer uit op 
250 exemplaren. Omdat de dienst 
Welzijn van de provincie Antwer-
pen het zo’n waardevolle en eerlijke 
getuigenis vindt over de hindernis-
sen die ouders van ‘zorgkindjes’ alle-
maal moeten overwinnen, financiert 
het provinciebestuur nu speciaal de 
heruitgave op 500 exemplaren.

 “Het boek roept veel vragen op 
over de medische wereld en de ken-
nis van zeldzame ziekten”, zegt 
Edwin de Cleyn, kabinetsadviseur 
van gedeputeerde Peter Bellens 
(CD&V). “We hopen dat zo veel mo-
gelijk mensen uit de zorgsector en 
het onderwijs Stijns verhaal lezen.”

Voor Hilde was het daarom gis-
teren een grote ontgoocheling dat, 
ondanks alle verstuurde uitnodigin-
gen, niemand uit de zorgsector aan-

RVA betrapt 13.611 
werkzoekenden 
op cumul

Russische president 
Poetin zet punt 
achter huwelijk

Functie koning 
onveranderd in 
deze regeerperiode

Hooikoorts steekt 
met vertraging 
de kop op

�� In 2012 heeft de RVA 13.611 werk-
zoekenden betrapt op het cumuleren 
van werkloosheidsuitkeringen met 
een inkomen uit een loontrekkende 
(5903) of zelfstandige (4182) acti-
viteit. In totaal werd 15,2 miljoen 
euro teruggevorderd. Dat blijkt uit 
het antwoord van minister van Werk 
Monica De Coninck (sp.a) op een 
schriftelijke vraag van Yoeri Vaster-
savendts (Open Vld). Bij controles 
op het terrein werden bij 1617 van 
de 9574 gecontroleerde werkgevers 
(16,89%) inbreuken vastgesteld op 
de arbeids- of socialezekerheidswet-
geving. Het grootste percentage in-
breuken werd geregistreerd in de 
horeca (30,95%). Bij deze controles 
werden ook bij 1732 van de 37.492 
werknemers (4,62%) inbreuken 
vastgesteld, waarvan de meeste in de 
bouw (6,09%) en horeca (5,51%). !

�� De Russische president Vladimir 
Poetin en zijn vrouw Ljoedmila heb-
ben bekendgemaakt dat ze uit el-
kaar gaan. Er waren al jaren specu-
laties over de aard van hun relatie, 
aldus het staatspersbureau Ria No-
vosti. “Het was onze gezamenlijke 
beslissing, ons huwelijk is voorbij”, 
zei Ljoedmila in een interview met 
het staatstelevisiestation Rossia-24. 
Volgens Russia Today zei Ljoedmila 
dat zij en Poetin “altijd vrienden zul-
len blijven”. “Ik ben hem dankbaar 
dat hij me steunt”, klonk het. Poe-
tin (60) en Ljoedmila (55) werden 
de laatste jaren zelden samen in het 
openbaar gezien. Haar afwezigheid 
in het openbare leven leidde tot heel 
wat speculaties. Poetin en Ljoedmila 
trouwden in 1983. Zij hebben twee 
volwassen dochters.
!

�� Tijdens deze regeerperiode wordt 
het koningschap niet beperkt tot een 
protocollaire functie. Dat heeft pre-
mier Elio Di Rupo (PS) donderdag 
in de Kamer geantwoord op vra-
gen van Luc Van Biesen (Open Vld) 
over de herziening van de rol van de 
monarchie. Volgens de premier be-
staat daarover geen akkoord tussen 
de acht partijen die de staatshervor-
ming hebben uitgewerkt. Het parle-
ment kan in deze zaak wel zijn rol 
spelen. “Wij zullen onze verant-
woordelijkheid dan ook nemen”, 
reageerde Luc Van Biesen. Hij stel-
de voor dat de wetten in de toekomst 
door de federale regering worden 
getekend, bekrachtigd en afgekon-
digd. De handtekening van de ko-
ning is dan niet langer nodig. 
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�� Nu het stuifmeel van de grassen in 
de lucht aanwezig is, is ook de hooi-
koorts weer van de partij. De stuif-
meelkorrelconcentraties bereiken 
de zone van hoge intensiteit: 39 pol-
lenkorrels per kubieke meter lucht. 
Deze hoeveelheid is voldoende om 
bij het merendeel van de hooikoorts-
gevoelige personen de gebruikelijke 
ongemakken op te wekken. Dat heeft 
het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid (WIV) bekendge-
maakt. Het stuifmeelseizoen van de 
grassen heeft vertraging opgelopen, 
maar we kunnen er op rekenen dat 
het nog een tijdje zal aanhouden. 
“De ervaring leert dat de bloeiperi-
ode van de grassen lang duurt. Het 
verspreidt zich van april tot septem-
ber, maar ze is dit jaar vertraagd door 
het frisse en natte weer”, zegt Moni-
que Detandt van het WIV. !

Beschuldigden 
verhoord over dood 
van Renate Jonkers
�� Op het hof van as-

sisen in Leuven zijn 
de beschuldigden 
in het proces rond 
de gewelddadige 
dood van Renate 
Jonkers (30) door 
assisenvoorzitter 
Peter Hartoch ver-
hoord. Uit de ant-
woorden bleek dat sekteleider Dra-
zen Zabek het niet goed kon vinden 
met het slachto!er. Renate Jonkers 
stierf bij een genezingsritueel van een 
Satsangsekte op 30 december 2007 
in Assent (Bekkevoort). Er was een 
voortdurende spanning tussen het 
slachto!er en Drazen Zabek, ook om-
dat hij zijn leden de schuld gaf van 
zijn “pijn”. De andere vier beschul-
digden konden het naar eigen zeggen 
goed vinden met Renate Jonkers. !

Renate Jon-
kers. !"#" /0'

●●  Stijns vitamine-
cocktail kostte 300 
euro per maand. Niet 
erkend, dus niet te-
rugbetaald. “Niets 
in vergelijking met 
de 18.000 euro per 
maand van Viktor, de 
jongen die onlangs de 
media haalde”, zegt 
Hilde Ruttens. “Zelfs 
uitgevers hebben een 
probleem met wees-
ziekten. Ik stuurde 
mijn manuscript naar 
talrijke uitgevers. Te 
zeldzame ziekte, dus 
niet relevant, klonk 
het telkens.”%&$
�L Stijn, 12 euro, bestellen 

via hilderuttens@skynet.
be of 03.887.29.11

Uitgevers willen 
geen weesziekte

wezig was op de boekvoorstelling in 
de school Ritmica in Hove, waar Stijn 
zes gelukkige jaren mocht beleven. 

Baby van 4,3 kilo
“Proficiat, dit wordt de sportief-

ste van uw vier zonen!” Hilde her-
innert zich nog perfect de woorden 
van de kinderarts na Stijns geboorte. 
“54 centimer lang en 4,3 kilo zwaar. 
Een vinnige baby. In zijn eerste le-
vensjaar ontwikkelde hij zich volko-
men normaal. Hij had zelfs een voor-
sprong op leeftijdgenootjes. Toen hij 
begon te lopen, viel Stijn heel veel. 
Hij leek hindernissen niet te zien en 
zette zijn handjes niet op de grond 
zoals andere kinderen om de val op 
te vangen. Op de duur konden wij 
de tel niet meer bijhouden hoeveel 
hechtingen hij al had gekregen.”

In de kleuterschool ging zijn mo-
torische en taalontwikkeling trager. 
Hoewel alle psychologen en artsen 
die Hilde bezocht, haar van het te-
gendeel probeerden te overtuigen, 
voelde ze in haar moederhart dat er 
iets verschrikkelijks fout zat en dat 
er een medische oorzaak moest zijn. 

“Iedereen wuifde mijn zorgen 
weg. ADHD, dyslexie, dyspraxie: ik 
heb veel geleerd over communica-
tie in de medische sector. Sommi-
gen plakken een etiket op uw kind 
en denken dat het probleem daar-
mee is opgelost, anderen luísteren 
echt en proberen mee een oplossing 
te zoeken.”

Pas toen Stijn al zeven was, kreeg 
Hilde via de kinderneuroloog en 
het Centrum voor Ontwikkelings-
stoornissen in Gent eindelijk een 
diagnose. “Stijn had de zeldzame, 
degenerende ziekte van Hallervor-
den-Spatz, die slechts één persoon 
op een miljoen treft. Door ijzerop-
stapeling in de hersenen zouden al 
zijn functies uitvallen. Het kon nog 
twee jaar duren, of langer, maar hij 
zou niet oud worden.”

Onbegrip
Als een leeuwin vocht Hilde om de 

jaren die Stijn nog restten, zo kwa-
litatief mogelijk te maken. “Met een 
weesziekte (zeldzame ziekte, red.) 
sta je letterlijk alleen. We hebben 
lang moeten zoeken naar geschikt 
onderwijs en stuitten ook hier soms 
op onbegrip. Type 8, type 7, type 4: 
ze konden hem moeilijk in een ‘vakje’ 
plaatsen.” 

Dankzij een cocktail van vitami-
nes en aangepaste hulpmiddelen 
kon Stijn nog vijf jaar genieten van 
het leven. Eind 2005 won Mister 
Hallervorden, zoals de familie Rob-
berecht Stijns grote vijand noemde, 
plots snel terrein. Stijn overleed be-
gin 2006.

Omdat hij heel graag brood bak-
te in Ritmica, zet Hilde als vrijwil-
liger het broodproject op de school 
nu voort. “Onze Stijn was een zon-
netje vol humor. Hij heeft mij veel 
geleerd”, zegt ze. 
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Coca-Cola weert voornaam “uit voorzichtigheid”

U zult nergens in de 
winkel een blikje 
of !esje Coca-Cola 
vinden met daarop 

Mohamed, een van de 
populairste 150 namen in 
België. “Uit voorzichtigheid”, 
klinkt het bij Coca-Cola 
Belgium. “Overdreven”, zegt 
Antwerpenaar Mohamed 
Bouziani. 

‘Mohamed’ mag  
niet op colablikje

Hakim en broer Faisal pronken met hun gepersonaliseerd blikje Coca-
Cola. !"#" $%&

�� Sinds kort verkoopt Coca-Cola we-
reldwijd flesjes en blikjes met daar-
op de populairste 150 namen van elk 
land. Na overleg met de moslimexe-
cutieve heeft Coca-Cola Belgium be-
slist de naam Mohamed te weren van 
die ‘gepersonaliseerde’ blikjes. Som-
mige moslims zouden dit immers 
verkeerd kunnen interpreteren. 

“Daar sluit ik me volledig bij aan”, 
zegt Mohamed Reddahi uit Antwer-
pen. “Er moeten bepaalde grenzen 
worden gesteld aan de commercie. 

Het lijkt misschien een kleinigheid, 
maar ik weet zeker dat sommige 
moslims er aanstoot aan zullen ne-
men dat de naam van de Profeet 
Mohamed op een blikje Coca-Cola 
prijkt. Na de heisa rond de Deense 
Mohamed-cartoons begrijp ik goed 
dat Coca-Cola bang is de gelovigen 
te beledigen. De moslims liggen al 
zo vaak onder vuur: ofwel zijn het 
terroristen, ofwel extremisten. En 
dan dat hele hoofddoekenverbod. 
Heel jammer dat de maatschappij 
zo is geëvolueerd, dat heeft de mos-
limgemeenschap zeker niet gewild.”

“Dit is juist een erkenning”
Mohamed Bouziani van de Ant-

werps-Marokkaanse vereniging 
Imane relativeert. “Eerlijk? Ik voel-
de me eerst beledigd en gediscrimi-
neerd omdat mijn naam níét, zoals 
Jan of Wouter, op zo’n blikje staat. 
Mohamed is wel de populairste 
naam van Antwerpen, hè (ook in 

●●Toen Hakim Chatar onlangs twitterde “dat zijn buiten-
landse naam níét op zo’n colablikje zou komen, net zo-
als op sleutelhangers nooit gebeurt”, vermeldde hij in zijn 
tweet ook de hashtag #shareAcokebe en #cocacolabe. Snel 
daarna kreeg hij een privéberichtje van @shareacokebe. 
“Ze zagen het wel zitten om zijn naam op een blikje te zet-
ten.” Ook zijn broer Faisal en twee vrienden vielen in de 
prijzen. Vorige week kreeg Hakim twee pakketjes toege-
stuurd met hun gepersonaliseerde blikjes.
!"#

Hakim en Faisal vallen in de prijzen

Groot-Brittannië en de grote Neder-
landse steden, red.).”

“Ik vind het een overdreven reac-
tie. Wat is er nu beledigend aan de 
naam Mohamed op een blikje zet-
ten? Ik zie het juist als een erkenning. 
Ik begrijp de moslimexecutieve niet 
goed. We mogen onze zoon wel nog 
Mohamed noemen, maar is het dan 
nog wel oké om hem te stra!en als 
hij niet luistert? Sorry, dit heeft niets 
met respect te maken. Ik vraag me 
wel af waarom Coca-Cola dan niet 
voor de namen Ali of Abdel gaat, ook 
populair, hoor.”

In Nederland, Frankrijk, Groot-
Brittannië en Zweden komt ‘Mo-
hamed’ evenmin op de blikjes of de 
flesjes. In België kunnen liefhebbers 
via de website en speciale automaten 
zelf een flesje met hun eigen naam 
bedrukken. Mohamed was trouwens 
de enige Arabische naam op de lijst 
van de populairste 150 in België.
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