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MAASEIK - Als u een been breekt, loopt u na zes we-
ken gips weer rond. Het beentje van Roseline Nijs (2) 
is al vijftien maanden gebroken, maar heelt niet. De 
kleine meid lijdt aan de zeldzame aandoening pseu-
doartrose. Maar om Roseline en haar lotgenootjes te 
helpen, is 1 miljoen euro nodig. “Een onderzoeksteam 
van de KU Leuven zit aan de rand van een doorbraak, 
maar er is geen geld”, zegt mama Steffie Kunnen (30). 
Op 14 april organiseert ze met Bone4kids en Noliko 
Maaseik een benefiet.
Al bij haar geboorte bleek dat het 
onderbeentje van Roseline niet 
recht was. Een paar maanden la-
ter, toen er röntgenfoto’s gemaakt 
werden, kregen papa Joris en 
mama Steffie het zware verdict. 
Roseline heeft pseudoartrose en 
haar beentje zou wellicht breken. 
Wat ook gebeurde rond Kerstmis 
in 2010. Vijftien maanden later is 
de breuk nog altijd niet geheeld. 
In het slechtste geval moet haar 
beentje geamputeerd worden.
“Op de foto’s was duidelijk te zien 
dat haar bot gebogen staat”, vertelt 
Steffie, die met haar gezin in Sint-
Niklaas woont, maar afkomstig is 
uit Maaseik. “We wisten dat het 
op die plaats kon breken. Sinds de 
breuk loopt ze rond met een brace. 
Alleen dankzij die brace, kan ze nu 
stappen. Want zowel haar kuitbeen 
als scheenbeen zijn gebroken.”

Roseline is een vrolijke peuter, die 
eruit ziet als elk kind van 2 jaar. 
“Ze gaat naar de crèche en doet in 
grote lijnen hetzelfde als haar leef-
tijdgenootjes. De anderen lopen in 
de tuin, klauteren overal op en af. 
Roseline probeert mee te doen, maar 
niet alles lukt even goed. Wij laten 
haar gewoon doen. We laten haar 
zelf ontdekken wat ze kan.”

School
Dat doet ze met vallen en opstaan. 
“Roseline heeft moeite met haar 
evenwicht. Als iemand haar duwt, 
valt ze meteen om. Een ander kindje 
zou gewoon wat wiebelen en terug 
steun vinden. Daarom is ze wat 
terughoudend als ze in groep speelt. 
Ze is ook sneller moe. Als we ergens 
naartoe gaan, wil en kan ze mee 
wandelen. Maar na een tijdje begint 
ze door haar beentje te zakken. Ze 

“�1�miljoen�
nodig�voor�
onderzoek”

Wat is pseudoartrose?
HASSElt - “Bij pseudoartrose weigert een breuk om te helen”, legt 
professor Eric Legius uit, lid van het onderzoeksteam van KU 
Leuven. “Het komt wel eens voor bij moeilijke breuken. Maar hier 
spreken we over een aangeboren vorm, waarbij de kwaliteit van het 
bot slecht is. Het onderbeen staat krom van bij de geboorte. Als 
het kind recht begint te staan, buigt het been door en breekt het. 
Met de huidige technieken zijn we bij 70 procent van de kinderen 
in staat om na heel veel ingrepen de breuk te helen. Maar soms is 
amputatie de enige uitweg.”
Het onderzoeksteam wil gezonde cellen uit het beenvlies van de 
patiënt halen, om een levend implantaat te maken. “Het slechte 
been wordt verwijderd en de gezonde cellen worden weer ingeplant. 
Deze techniek kan het aantal operaties drastisch verminderen en 
geeft hoop op blijvende genezing. Het werkt bij dieren, maar nu is 
er veel geld nodig om de techniek bij mensen toe te passen.” (hdb)

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van fotokopie, 
druk, microfilm en welke andere wijze 
ook zonder de voorafgaande toestem-
ming van de uitgever. Bij vermelding 
“Foto HBvL” is de foto afkomstig uit 
het archief van Het Belang van Limburg 
ofwel van een fotograaf die niet 
bekend is bij publicatie. 
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DE KERN Door Eric DonckiEr

Zonder resultaat
Geert Versnick, voormalig volks-
vertegenwoordiger en nu OCMW-
voorzitter in Gent, stelt voor om 
ouders een deel van hun leefloon 
af te nemen indien ze hun kinderen 
niet naar de kleuterschool sturen. 
Het mag duidelijk zijn dat hij 
daarmee vooral de ouders van al-
lochtone kinderen viseert, omdat 
het vooral deze ouders zijn die soms 
aarzelen om hun kinderen naar de 
kleuterschool te sturen.
Geert Versnick kreeg meteen bak-
ken kritiek over zich heen. Hard en 
asociaal, vond minister van Onder-
wijs Pascal Smet. Contraproductief, 
oordeelde Welzijnszorg. Niet wet-
telijk, wist zijn Leuvense collega.
Hoe is dit toch in godsnaam mo-
gelijk? Iedereen, ook wie gisteren 
kritiek had op Geert Versnick, weet 
dat veel kinderen van allochtone 
ouders een taalachterstand heb-
ben. Dat is logisch, ze spreken hun 
oorspronkelijke moedertaal bij hen 
thuis. Vaak kan het gewoon niet 

anders, omdat als gevolg van de 
eeuwige huwelijksmigratie een van 
de ouders gewoon geen Nederlands 
spreekt. Het is daarom van het 
grootste belang dat deze kinderen 
zo jong mogelijk naar de kleuterklas 
gaan, om al spelend Nederlands 
te leren. Gaan ze te laat naar de 
kleuterschool of helemaal niet, dan 
lopen ze een taal- en leerachterstand 
op die ze daarna bijna nooit meer 
inhalen. Met alle gekende gevolgen. 
Slechte resultaten, schoolmoeheid, 
geen diploma, geen toekomst op 
de arbeidsmarkt. Dat is ten zeerste 
jammer. Voor ons nu we als gevolg 
van de vergrijzing van de bevolking 
iedereen goed kunnen gebruiken. 
Maar nog het meest van al voor 
henzelf.
Kortom, het is voor iedereen dui-
delijk dat kinderen van allochtone 
ouders best zo jong mogelijk naar 
de kleuterschool gaan. Maar die 
kinderen kunnen dat uiteraard niet 
zelf beslissen, dat moeten hun ou-

ders doen. Het voorstel van Geert 
Versnick om het leefloon van hun 
ouders financieel te korten wan-
neer ze het niet doen, klinkt hard. 
Misschien is het ook moeilijk 
uitvoerbaar, moet men daarvoor 
eerst de wet wijzigen omdat er 
in dit land geen schoolplicht is, 
enkel leerplicht vanaf zes jaar. 
Maar we zijn er van overtuigd 
dat het zijn doel niet zal missen. 
Indien mensen voor iets gevoelig 
zijn, ook allochtonen, dan is het 
wel hun portefeuille.
Het alternatief is, om het met 
de woorden van minister Pascal 
Smet te zeggen, een opvoedings-
ondersteunend beleid. We zouden 
het ook kunnen hebben over een 
sensibiliserend beleid, een posi-
tief beleid, een stimulerend beleid 
om niet het woord pamperen in 
de mond te nemen. Klinkt goed, 
ware het niet dat we daar onder-
tussen al zo’n drie decennia mee 
bezig zijn. Zonder resultaat.
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