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Jelle en Ellen zetten in 2020 alles 
op alles voor hun dochtertje met 
zeldzame ziekte: “Onze vzw is er 
niet enkel voor Lio, maar voor alle 
lotgenoten” 
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 DEELVIA FACEBOOK10TWEET 

 Wannes Nimmegeers Jelle Detavernier en Ellen Feys met hun kinderen Noah en Lio. 

DEINZE 2020 wordt het jaar waarin Jelle Detavernier en Ellen Feys 

uit Deinze alles uit de kast halen voor mensen met het zeldzame 

syndroom van Smith-Magenis. Hun dochtertje Lio werd ermee 

geboren en vanuit de onvoorwaardelijke liefde voor hun jongste 

spruit zag de vzw SMS België het daglicht. “Van een bingoavond tot 
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een cursus gebarentaal, we doen zoveel mogelijk zodat lotgenoten 

niet in de kou blijven staan”, zeggen Jelle en Ellen. 

In mei kon u in deze krant het verhaal lezen van Lio Detavernier, de dochter 

van Jelle en Ellen uit Deinze. Het meisje werd geboren met het syndroom 

van Smith-Magenis (SMS), een uiterst zeldzame aandoening waarbij er een 

stukje van het zeventiende chromosomenpaar ontbreekt in het DNA. Het 

wordt bij 1 op 25.000 kindjes vastgesteld, maar er zijn zodanig veel 

symptomen in verschillende vormen, dat het in sommige gevallen zelfs 

nooit wordt vastgesteld. Enkele vaak voorkomende symptomen zijn slappe 

spieren, een spraakgebrek en een IQ tussen 50 en 70. De ziekte is helaas 

niet te genezen. Het gezin verruilde ondertussen Deinze voor Lotenhulle 

(Aalter), waar ze hun strijd voor meer bekendheid en steun voor mensen 

met SMS verderzetten.  

Terwijl Lio vrolijk op mama Ellens schoot zit, geeft het koppel een update 

over de toestand van hun dochter. “Lio is in oktober 1 jaar geworden”, zegt 

Ellen. “We weten ondertussen ook al iets meer over haar toestand. Er werd 

op motorisch vlak een achterstand vastgesteld, maar op mentaal vlak doet 

ze het vrij goed. Lio kan sinds kort zitten, maar ze is dan ook al veertien 

maanden oud; bij andere kindjes lukt zitten al na 8 maanden. Ze volgt 

tweemaal in de week bobaththerapie, een speciale soort kinesitherapie die 

zich focust op het stimuleren van de motoriek. Zonder die sessies zou ze 

nog steeds niet kunnen zitten of kruipen. Lio eet nog niet veel vaste 

voeding en de vaste voeding die ze eet, slurpt ze naar binnen zoals een 

baby. Kauwen en slikken heeft ze nog niet onder de knie. De grootste 

achterstand heeft ze bij het spreken. Toen ze tien maanden oud was, had 

ze het spraakvermogen van een boreling. Door de aandoening is Lio ook 

vaak ziek en zo werd ze deze zomer opgenomen met een bacteriële 

infectie op de nieren en darmen. Ook de longproblemen, waar ze in het 

voorjaar twee keer voor opgenomen werd, blijven een struikelblok. Het 

vervelende is dat we wel weten wat de ziekte allemaal met zich kan 
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meebrengen, maar dat we het niet kunnen voorspellen. Ze zal dus de rest 

van haar leven goed opgevolgd moeten worden.” 

Jelle vult aan: “Alle medicijnen en therapiesessies kosten een pak geld, 

zo’n 5.000 euro per jaar, maar voorlopig kunnen we op niet veel steun 

rekenen. We hebben een aanvraag voor verhoogde kinderbijslag voor 

kinderen met een beperking gedaan bij Kind en Gezin, maar dit werd 

geweigerd. Men heeft ons vlakaf gezegd dat kinderen jonger dan drie jaar 

bijna nooit verhoogde kinderbijslag krijgen. Het feit dat we allebei werken, is 

voor hen een extra reden om geen verhoogde kinderbijslag te geven. Maar 

met twee kinderen met extra zorg - zoontje Noah heeft ADHD - kunnen we 

ook niet anders. Ondanks de hoge kosten en de vele therapiesessies laat 

men ons in de kou staan. We zijn wel van plan om een herziening aan te 

vragen. Het probleem is ook dat er maar zeer weinig geweten is over 

Smith-Magenis. Vandaar ons idee om een vzw op te richten, wat 

ondertussen gebeurd is.” 

Ten huize Detavernier worden ook tijdens de eindejaarsperiode plannen 

gesmeed om de vzw SMS België te lanceren. “Voor alle duidelijkheid: we 

willen Lio niet persoonlijk sponsoren met de vzw, we doen dit voor alle 

kinderen met Smith-Magenis”, zegt Jelle. “Het doel is om deze gezinnen 

samen te brengen. Er is wel al een Facebookgroep, maar dat is te weinig. 

In Nederland organiseert men verschillende evenementen, dus waarom zou 

dat hier niet kunnen?  Eerst willen we SMS onder de aandacht brengen via 

sociale media, maar ook met een infomoment met een gastspreker. 

Daarnaast zullen we aansluiten bij de Koning Boudewijnstichting, zodat we 

kunnen meedoen aan de Warmste Week. Op zaterdag 26 september 

organiseren we op een nog niet vastgelegde locatie een bingoavond om 

geld in te zamelen we zullen ook flyers verspreiden in ziekenhuizen zodat 

ouders bij wiens pasgeboren baby de diagnose van Smith Magenis wordt 

vastgesteld, weten waar ze terecht kunnen. Bij ons was dit niet het geval, 

we hebben het allemaal zelf moeten uitzoeken.” 
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“De opbrengst van de bingoavond en onze snoepverkoop gaat deels naar 

een sinterklaasfeestje voor mensen met het Smith Magenis-syndroom”, 

zegt Ellen. “De rest van het geld sparen we om in 2021 een grote 

familiedag te organiseren voor mensen met SMS, net zoals men in 

Nederland doet. Tenslotte willen we graag een cursus SMOG organiseren. 

SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, iets wat wij 

ook zullen nodig hebben voor Lio. Zo’n cursus is enorm moeilijk te vinden 

en het zou mooi zijn mochten we dat kunnen organiseren voor andere 

mensen die het nodig hebben. Dat is ook het doel van onze vzw: andere 

mensen helpen.” 

Meer info via de website www.smsbelgie.be en de Facebookpagina 

fb.com/smsbelgie. 
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