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Nieuws en wetenswaardigheden
Dag van de Mantelzorger!
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Overal in 

het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen 

mantelzorgers een waardering. 

Sommige gemeenten maken er zelfs 

een mantelzorg verwenweek van. 

Wilt u weten wat het aanbod 

is in uw gemeente? Kijk op 

www.meemantelzorg.nl. 

Ombudsman: ‘Bij complexe zorgvraag gaat het mis’
In het rapport ‘Blijvende zorg’ maakt Nationale ombudsman 

Reinier van Zutphen de balans op, twee jaar na zijn aan-

bevelingen om de toegang tot zorg te verbeteren. Daarin 

stelt hij vast dat er weinig is verbeterd. Hij doet daarom een 

dringend verzoek aan minister De Jonge. ‘Toegang tot zorg 

blijft steken bij experimenten, pilots, en goede bedoelingen. 

Wij schreven onze rapporten om ervoor te zorgen dat er echt 

iets gebeurt in het leven van mensen. Die stap, die moet 

de minister nu echt gaan maken’, zegt Van Zutphen in een 

uitzending van Zembla. ‘Vraag aan de mensen wat ze nodig 

hebben, verdiep je in hun situatie, bedenk zelf wat er aan 

mogelijkheden is en zorg dat die begeleiding meteen wordt 

gegeven aan het begin.’

Van Zutphen dringt erop aan om te zorgen voor een betere 

samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten en 

door te pakken met een duidelijke, enkelvoudige toegang 

tot zorg. Ook roept hij op om hokjes en potjes-denken te 

voorkomen en financiën achter de schermen af te handelen, 

zodat de burger hier niet mee wordt belast. Ook stelt hij 

dat het van groot belang is dat burgers eenvoudig, tijdig en 

actief één onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuner 

of (indien van toepassing) casemanager dementie krijgen 

toegewezen tijdens het gehele zorgtraject. Tot slot benadrukt 

hij in zijn oproep aan de minister om bijzondere aandacht 

te besteden aan ondersteuning van extra kwetsbaren, zoals 

(ouders van) jonge mensen met een beperking, ouderen 

(onder wie mensen met dementie) en hun mantelzorgers. Zijn 

aanbevelingen over passende begeleiding en respijtzorg in 

het eerder verschenen rapport Borg de zorg, zijn in tijden van 

corona actueler dan ooit. Van Zutphen verzoekt de minister 

om zijn verbeteringsplannen op deze punten zo snel mogelijk uit 

te voeren en concreet te maken.

Het volledige rapport Blijvende Zorg kunt u lezen op 

www.sociaalweb.nl. Zembla terugkijken? 

www.bnnvara.nl/zemb la/artikelen/zorgen-voor-indy 

 

Mantelzorger fors zwaarder belast door 
situatie corona
Bij de helft van de mantelzorgers is de zorg voor de zorg- 

vrager nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers 

zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en 

voelen zich ook fors zwaarder belast. Dat blijkt uit het Nationaal 

Mantelzorgpanel van MantelzorgNL. Vooral dagbesteding, 

dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van 

de zorg zijn nog niet of slechts voor een deel opgestart. In iets 

mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg. 

    

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘Wij horen 

vaak dat een locatie voor dagbesteding niet geschikt is voor 

alle zorgvragers. Dan blijkt dat er voor de helft van de mensen 

geen plek is. Maar kijk dan creatief, samen met de gemeente 

welke locaties hiervoor nog meer geschikt kunnen zijn. Er is 

extra geld vrij gekomen; benut dat ook om de mantelzorger 

te helpen die al maanden alleen zorgt.’ Ook voor de toekomst 

doen ze een oproep aan gemeenten en zorgorganisaties: 

‘Breng nu in beeld bij welke mantelzorgers je bij een tweede 

coronagolf echt niet moet afschalen, dan kun je, als het nodig 

is, zwaar belaste mantelzorgers beter beschermen’, aldus 

Hoogendijk.

Voorwoord
 
De reis
We waren al jaren samen. Een mooi huisje, beide een 

goede baan en vaak op reis. Wij vonden het geweldig 

om veel van de wereld te zien. Meestal met het vliegtuig 

en genietend van de sfeer en van, meestal, lekker weer. 

Zodra de ene vakantie voorbij was keken we alweer uit 

naar de volgende. Een aantal jaren geleden boekten mijn 

vrouw en ik opnieuw een reis. Een reis waarvan wij dit 

keer niet wisten hoe het zou verlopen. We wilden ons goed 

voorbereiden, maar dat ging heel moeizaam. De specifieke 

datum was ook niet helemaal bekend. 

Hoe dichterbij het moment van vertrek kwam, hoe 

zwaarder het werd. En daar was dan de dag waarop wij uit 

het normale leven vlogen. We belandden in een omgeving 

waarvan wij de taal niet kenden. Wij zeiden iets, maar 

werden niet begrepen. ‘Welke taal is dit? Waarom gaat het 

niet zoals het altijd ging. En waarom komen wij er niet uit 

zoals wij er altijd uitkwamen? Maar we letten goed op en 

dan komt dat wel goed’, dachten wij. 

De jaren vlogen voorbij, maar de taal is nog heel vaak een 

abacadabra voor mij en mijn vrouw. ‘Waarom begrijpen we 

dit niet? Zijn wij gewoon slechte reizigers met een slechte 

voorbereiding?’ Gelukkig ontmoetten wij andere reizigers, 

die ook een andere reis voor ogen hadden. Met andere 

woorden: ‘Je bent niet de enige! Praat met elkaar. En 

ondersteun elkaar waar nodig!’

 

Niet iedereen weet van onze reis en waar deze naar toe 

zal leiden. Het accepteren dat wij een andere taal spreken 

is een hele opgave, maar wel een opgave die we samen 

aangaan. Hoe hoog of laag het vliegtuig ook vliegt!

 

Peter* trotse vader uit Dordrecht. 

 

*(Vanwege privacyredenen is de naam van Peter 

gefingeerd. Wilt u reageren op dit verhaal? Dan kan de 

redactie uw reactie doorsturen naar de schrijver).

6



54 

Regionieuws

Nissewaard
 

Vanwege de maatregelen rondom corona 

is er dit jaar geen uitje. In plaats daarvan 

organiseren we in de week van 10 november 

een zestal leuke workshops voor kleine 

groepen mantelzorgers. Houd onze website 

www.meemantelzorg.nl in de gaten voor het 

programma.

De Dordtse VerwenweekMantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een ander. MEE Mantelzorg organiseert met 

diverse organisaties en bedrijven een verwenweek om de Dordtse mantelzorgers te bedanken. 

Bent u mantelzorger en woont u in Dordrecht? Laat u verrassen door een groot aantal activiteiten.

 

 

Feestelijke High Tea bij u Thuis! De High Tea voor 2 personen wordt verzorgd door Restaurant Post. Deze wordt op zaterdag 7 november tussen 10.00-15.00 uur bij u thuisbezorgd. Deze actie is voor mantelzorgers woonachtig in Dordrecht. Aanmelden is noodzakelijk voor 28 oktober op www.meemantelzorg.nl/gemeentes/dordrecht/

De Dordtse Verwenweek 2020Tussen 7 en 14 november zijn er diverse activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd:   Er zijn geen kosten verbonden. U kunt de Folder van de Verwenweek downloaden op www.meemantelzorg.nl. (selecteer Dordrecht)

 

www.meemantelzorg.nl 
Volg ons op           meemantelzorg T 078 2063202 • E info@meemantelzorg.nl

Activiteitenoverzicht Verwenweek Mantelzorg doe je samen!
Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In Dordrecht zijn er deze hele 
week diverse activiteiten om mensen die voor een ander zorgen extra in het 
zonnetje te zetten. Omdat u dat verdient!

 

 

Mantelzorg

Zwijndrecht 
 

Inwoners van Zwijndrecht kunnen sinds kort terecht op 

een nieuwe site voor kleine of grote vragen over jeugd, 

relaties, gezondheid, werk, geldzaken, wonen, mantelzorg, 

vrijwilligers, meedoen en activiteiten. 

viverasociaalwijkteam.nl/
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Hoeksche Waard
 

Ook dit jaar kunnen mantelzorgers weer de Blijk van Waardering 

aanvragen. Dit kan tot 1 december, vergeet het niet!

www.gemeentehw.nl/direct-regelen/zorg-welzijn/ 

blijk-van-waardering-mantelzorg

Dordrecht 
 

De verwenweek voor Dordtse mantelzorgers rondom de Dag 

van de Mantelzorg wordt weer een week vol leuke activiteiten. 

Volg onze site voor actueel nieuws. Ook leest u er alles over het 

aanvragen van de mantelzorgwaardering. 

www.meemantelzorg.nl/gemeentes/dordrecht/ 

Hendrik-Ido-Ambacht
 

Mantelzorgers kunnen het mantelzorgcompliment 

(VVV-pas) aanvragen tot 1 december. Ook jonge mantelzorgers 

worden niet vergeten en kunnen een VVV-pas ontvangen. 

Op onze site leest u hoe u zich kunt aanmelden. 

www.meemantelzorg.nl/gemeentes/hendrik-ido-ambacht/ 
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Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne
 

Ken jij jonge mantelzorgers in een van deze gemeenten? 

Als zij zich aanmelden bij MEE Mantelzorg krijgen ze 

een leuk tasje met informatiemateriaal en enkele 

kleine cadeautjes toegestuurd. En ze worden elk 

jaar uitgenodigd voor een gezellige dag.
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Luuk Beije uit Dordrecht stelde zichzelf op 6-jarige leeftijd een doel: meedoen met RaceRunnen 

op het circuit van Zandvoort. Dat was op een moment dat hij met zijn spierkracht de straat 

bijna niet uitkwam. Een jaar later rijdt Luuk met zijn RaceRunner over de finish in Zandvoort, 

onder aanmoediging van zijn twee grootste supporters, die een traantje wegpinken van trots: 

zijn ouders Esther (39) en Robert (44). Luuk is inmiddels 8 jaar en door inzet van zijn vader 

geniet Luuk elke week van de training RaceRunnen op de atletiekbaan van Fortius in Dordrecht 

en van de wedstrijden. Het illustreert het doorzettingsvermogen van de familie Beije, een gezin 

met een zorgintensief kind. Luuks moeder Esther vertelt wat dit betekent in hun dagelijks leven. 

‘We zijn altijd op zoek 

naar mogelijkheden’

Rollercoaster
Esther en Robert hebben twee zoons, Luuk van 8 en Noud van 4 

jaar. Esther werkt als coördinator kwaliteit & veiligheid. Robert 

is projectcoördinator openbare ruimte. Luuk is met 30 weken 

te vroeg geboren en liep tijdens de zwangerschap of bevalling 

twee hersenbloedingen op. Hierdoor heeft hij cerebrale parese, 

een aandoening waarbij je moeilijker kunt bewegen, omdat 

je je spieren niet goed kunt aansturen. Luuk kan hierdoor 

zijn linkerarm minder goed gebruiken, maakt schokkerige 

bewegingen en lopen lukt niet. Esther vertelt: ‘Eigenlijk zit 

je vanaf het moment van de geboorte in een rollercoaster. Je 

wordt geleefd. Na de bevalling sta je ‘aan’ en dat blijft zo. Luuk 

lag direct op de Intensive Care van het Sophia kinderziekenhuis. 

Je rolt van het een in het ander.’ 

Omdenken 

Elke behandeling of ingreep heeft zijn weerslag op het gezin. 

Maar Esther en Robert kijken juist ook naar mogelijkheden. 

Esther: ‘Je bent pas beperkt als je jezelf een beperking oplegt. 

We doen alles wat wij willen, maar dan aangepast. Wij denken 

graag om. Zo maken we zelf aangepast speelgoed en passen 

een stoel aan. We zijn altijd actief op zoek naar mogelijkheden. 

Het heeft niet veel zin om jezelf zielig te vinden. Dat kost veel 

energie. Natuurlijk is een situatie erg, absoluut, maar jezelf in 

de put praten helpt niet. Ik weet dat het gemakkelijker gezegd 

is dan gedaan, maar de positieve kanten benadrukken helpt 

je vooruit. Luuk heeft ons veel geleerd, onder andere dat niets 

onmogelijk is. Al die mooie mensen die wij ontmoet hebben 

door Luuk zijn een verrijking. Alles wat je doet met Luuk beleef 

je intenser. Een middagje vliegeren op het strand met het gezin, 

daar genieten we heel bewust van.’ 

 
Wat is Racerunnen?
Een RaceRunner is een driewielig loopframe zonder 

pedalen en met een borststeun en stuur. Kinderen en 

volwassenen met een lichamelijke beperking kunnen 

zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. 

RaceRunning is de para-atletieksport waarbij de atleet 

met een RaceRunner op een atletiekbaan verschillende 

afstanden loopt of rent. Bron: www.racerunning.nl 

Meer weten over RaceRunning in Dordrecht? 

Kijk op www.fortius.nl en/of mail naar 

racerunningdordrecht@gmail.com. Of neem een kijkje 

op Facebook bij RaceRunning Dordrecht.

Inspiratie
Het gezin haalt inspiratie uit mensen zoals Marc de Hond 

en Kees-Jan van der Klooster. Esther: ‘Marc de Hond had 

zo’n mooi verhaal over de toren van Pisa. Als die recht was 

geweest was er geen enkele aandacht voor geweest. Juist 

omdat ‘ie scheef is, kent iedereen de toren van Pisa. Marc 

keek ook naar mogelijkheden en dacht niet in beperkingen. 

Hij was een voorbeeld voor Luuk.’ Het gezin is ook kritisch 

op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in 

de maatschappij. Zo vertelt Esther dat het VN-Verdrag over 

toegankelijkheid in de praktijk niet altijd nageleefd wordt. 

Haar man Robert zet zich in om daar verbeteringen in te 

brengen. Hij startte dit jaar een bedrijf om advies te geven over 

toegankelijkheid. Lees meer op www.laburint.nl.

‘Luuk heeft ons veel geleerd, onder 

andere dat niets onmogelijk is’
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‘Projectmanager’
Wat zijn tol eist in het zorgintensieve gezin is het geregel, 

bureaucratie, de enorme stroperigheid en de rompslomp 

met formulieren. Er is met minstens 40 (zorg)professionals 

contact. Iets waar niet iedere hulpverlener zich bewust van 

is. De landelijke cijfers liegen er niet om: ongeveer 60% van 

de ouders met een zorgintensief kind krijgt een burn-out. 

Het overkwam ook Esther en Robert. Esther vertelt: ‘Op een 

zeker moment was ik letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Ik 

stond op de N3 en wist gewoon niet meer hoe ik thuis moest 

komen. Ik was te lang sterk geweest en doorgegaan. De zorg 

goed regelen is eigenlijk een projectmanagerrol. Je bent een 

soort ‘bedrijf’ met een enorm groot netwerk. Een duidelijke 

wegwijzer waar je voor wat moet zijn is er niet.’ Door de 

burn-out leerde Esther beter voor zichzelf zorgen. Ze ervaart 

dat goed voor jezelf zorgen een voorwaarde is om er voor je 

kind te kunnen zijn. Haar man Robert liep vast in 2016, vlak 

voor de geboorte van Noud. Hij was zwaar oververmoeid. Dat 

zag Esther wel aankomen, maar ze wist dat eraan toegeven 

moeilijk is. Zo vertelt ze: ‘Ik had zelf ook een hele lijst signalen, 

maar bleef doorgaan. Klachten die ik had, negeerde ik. Je rekt 

je grenzen op.’ Met hulp kwamen ze sterker uit hun burn-out, 

maar alert blijven op een goede balans blijft nodig.  

Verbinding
Esther heeft veel gehad aan de mantelzorgconsulent. ‘Ze regelt 

dingen, zoekt dingen uit. Belt na. Dat is zo fijn. Ze heeft ook met 

ons gekeken naar vervangende zorg die we nu inzetten.’ Ook 

met de hulp van de kinderarts is Esther erg blij: ‘Ze kijkt naar 

wat er echt nodig is. Ze schreef bijvoorbeeld een brief voor de 

verlenging van de parkeerkaart waarin ze toelicht dat elke keer 

weer een keuring doorlopen belastend is voor Luuk. We hebben 

nu een verlenging voor vijf jaar. Een goede samenwerking met 

professionals lukt als er echt verbinding is met elkaar.’ 

 

 

Tips van Esther voor mantelzorgers
 

• Denk aan jezelf. Maak tijd voor jezelf en je partner.  

 Zonder jou kan je kind niets. Zelfzorg is zo belangrijk. 

• Spreek verwachtingen uit naar professionals.

• Stel professionals concrete vragen, vraag concrete  

 antwoorden en zorg voor concrete afspraken. 

• Vraag hulp aan iemand die niet emotioneel betrokken is.

• Ga niet in de slachtofferrol zitten, het brengt je niet  

 verder en kost alleen maar energie.

• Zet je assertiviteit in. Ben je het niet? Volg dan een  

 cursus.

• Denk vooral in mogelijkheden. Past iets niet? Pas het  

 zelf aan. 

• Geniet! Je hebt een prachtig kind. 

‘Een goede samenwerking lukt 

als er écht verbinding is’

Persoonlijk verhaal

Liefde
Vincent heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor 

vrouwelijk schoon. Hij is al eens verliefd geweest op een 

collega. Nadat hij haar dagelijks 20 liefdes-appjes stuurde, 

liet zij vriendelijk weten geen belangstelling te hebben. De 

interesse in de collega en voor de liefde in het algemeen bleef 

een lange tijd weg. Vorig jaar bracht Vincent het onderwerp 

liefde weer eens ter sprake tijdens het avondeten. Mijn man 

verslikte zich haast in zijn kip-kerrie toen Vincent hem vroeg op 

welke manier hij nou een vriendin zou kunnen regelen. Na een 

uitgebreid gesprek met Vincent, informeren bij Vin’s persoonlijk 

begeleider en surfen op internet, vonden Vincent en ik een 

datingbureau voor mensen met een beperking. 

Date voorbereiding
Een half jaar later was de eerste date een feit. Vincent ging 

koffiedrinken met een leuke sportieve meid, afgaande op 

haar datingprofiel. Waar de meeste moeders zich niet met 

de dates van hun zoon bemoeien, kon ik niet heen om de 

nodige voorbereiding. Uit zichzelf let Vincent niet op uiterlijke 

verzorging, dus van tevoren namen we zijn kledingkeuze door 

(geen korte broek met 16 graden) en spoorde ik Vincent

 

aan zijn tanden te poetsen en deodorant op te doen. We 

bespraken uitgebreid de ‘regels der liefde door’. Zo zou hij 

deze dame niet na één date moeten overstelpen met eventuele 

liefdesverklaringen. Wij namen uitgebreid de vragen door die 

hij haar kon stellen of juist liever nog eventjes niet. Met behulp 

van Google Maps namen wij drie keer door hoe hij moest rijden 

naar de koffietent. Ik stopte gepast geld toe voor vier drankjes 

en zwaaide hem, nog zenuwachtiger dan hij zelf was, uit. 

Moeder en mantelzorger
 De laatste jaren had ik mij nooit meer mantelzorger gevoeld, 

omdat Vin veel zelf doet. Terwijl ik hem nakeek, realiseerde 

ik mij weer dat ik altijd een beetje meer voor Vincent zou 

zorgen als voor mijn andere zoon. Ik zou behalve Vin’s moeder 

ook altijd zijn mantelzorger zijn. ‘Misschien ben ik daarnaast 

binnenkort ook schoonmoeder’, grinnikte ik zachtjes.

Wat doet MEE Mantelzorg?  
 
Mantelzorgondersteuning van MEE is voor iedereen die langdurig 
en intensief zorgt voor een ander met een chronische aandoening 
of beperking. Heb je een vraag of wil je advies over je situatie? Kijk 
op www.meemantelzorg.nl voor contactgegevens in jouw gemeente. 
De diensten van MEE zijn kosteloos, een doorverwijzing is niet 
nodig. Ook voor (zorg)professionals staat MEE Mantelzorg klaar 
voor consult, advies en informatie.

Vincent (31) woont op zichzelf met een uurtje ambulante 
begeleiding per week, werkt al jaren bij hetzelfde bedrijf en 
heeft een leuke club mensen om zich heen. Op zijn financiën 
na, regelt Vincent bijna alles zelf. Omdat hij een druk leven 
heeft, horen wij soms dagen niks van hem. Gelukkig komt 
hij elke week nog eten. 
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Lezersvraag

Beste Brenda,  

Een kind van 7 jaar, zoals Alec, heeft nog ouderlijk 
toezicht nodig. Toch zien we dat kinderen zich op deze 
leeftijd over het algemeen meer losmaken van hun 
ouders en zich meer gaan richten op leeftijdgenootjes/ 
vriendjes. Wanneer je kind een bijzondere aanpak 
nodig heeft, is het soms ingewikkelder voor een kind 
zich los te maken of voor ouders om los te kúnnen 
laten. Ouders blijven dus evenveel, of soms zelfs meer 
zorgen, ondanks dat hun kind ouder wordt. Dit noemen 
ze ‘boven gebruikelijke zorg’.
 
Ouders zorgen met liefde voor hun kind, maar het kan 
ook zwaar zijn, zoals jij beschrijft. Vanuit het jeugdteam 
of het Sociaal Wijkteam kunnen jeugdprofessionals 
met je meedenken. Zo kunnen zij ondersteuning 
inzetten om Alec te laten groeien en zijn talenten 
te benutten, bijvoorbeeld in het samenspel met 
andere kinderen. Zaterdagopvang kan dan één van de 
mogelijkheden zijn. Daarnaast kijken zij mee hoe jij 
ontlast kan worden in de boven gebruikelijke zorg om 
met jouw gezin een gezond en fijn leven te leiden. Dit 
noemen ze respijtzorg; jullie als ouders krijgen wat 
meer tijd voor jezelf en voor Julia. Een adempauze. 

Ook hier is zaterdagopvang een optie, maar er zijn ook 
andere mogelijkheden van respijtzorg, zoals de inzet 
van een geschikte vrijwilliger, naschoolse opvang of 
logeermogelijkheden.

Voor sommige van deze voorzieningen, waaronder voor 
zaterdagopvang, is een indicatie vanuit de Jeugdwet 
nodig. De indicatiestellers van het jeugdteam bekijken 
samen met jou of zaterdagopvang de ondersteuning is, 
die bij Alec en jullie gezin past.

Ben je woonachtig in de Hoeksche Waard, Dordrecht 
of Papendrecht. Dan kun je ook een kijkje nemen 
op www.helpmijzorgen.nl voor de mogelijkheden en 
passend advies m.b.t. respijtzorg. Mantelzorgers uit 
andere gemeenten kunnen contact opnemen met MEE 
Mantelzorg voor de mogelijkheden van vervangende 
zorg bij hen in de buurt of voor een persoonlijk advies. 

Met vriendelijke groet,
 
Linda Huizer, respijtconsulent.

10

Ben je ouder van een kind met een lichamelijke beperking, 
verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelings- 
stoornis? Neem eens een kijkje bij ervaringskenniscentrum 
(Sch)ouders. Het is een platform van, voor en door ouders van 
een zorgkind. (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar 
ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op 
enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening. 
Je kunt er terecht voor het delen en vinden van ervaringen, 

informatie en kennis. Er is onderlinge en wederzijdse onder-
steuning. Ook zorgt (Sch)ouders voor draagvlak bij wetenschap, 
zorg en politiek.
 
www.schouders.nl 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

WOORDZOEKER
Stuur de oplossing voor 1 december naar: 
 
MEE Mantelzorg
Antwoordnummer 3214
3300 VB Dordrecht
Een postzegel is niet nodig

Of mail het juiste antwoord voor 1 december naar: 
mantelzorg@meeplus.nl 

Onder de juiste inzendingen wordt een VVV-cadeaubon ter 
waarde van 25 euro verloot. Vergeet bij de oplossing niet uw 
adres te vermelden. 
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Oplossing:

Let op! 
Woorden ook 

achterstevoren 
mogelijk. Zowel 
horizontaal als 

verticaal.

Beste Mantel- MEE redactie, 

Mijn zoon Alec van 7 jaar is een lieverd en een bijzonder kind. Na een lange zoektocht 
weten we dat hij ADHD en ASS (autisme) heeft. Hij krijgt hulp en wij krijgen als ouders tips. 
Alec heeft altijd toezicht nodig, wat voor ons best intensief is. We houden enorm van Alec, 
maar zouden soms ook wat alleen met onze dochter Julia willen doen. Of gewoon even 
een moment waarop ik niet alert hoef te zijn en mijn eigen ding kan doen. Een moeder 
van school vertelde over respijtzorg. Komen wij daar ook voor in aanmerking? 
En hoe moeten we dat regelen? 
 

Groeten Brenda
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Mantelzorgconsulent en therapeut 

Ingeborg van IJken: 

‘Het zorgen 
voor je 

zorgintensieve 
kind 

kan je relatie 
belasten.’

Tips bij veelvoorkomende situaties 

in de relatie van ouders van 

zorgintensieve kinderen

Al houd je nog zoveel van je kind, 

ouder zijn van een zorgintensief kind 

is niet altijd makkelijk. Soms moet je 

fysiek en/of mentaal zware zorg leveren. 

Ouders van zorgintensieve kinderen 

hebben vaak te maken met dezelfde stress- 

factoren als andere ouders, bv. tijdgebrek, 

vermoeidheid en opvoedproblemen. 

Ouders van zorgintensieve kinderen 

ervaren deze stressfactoren 

soms alleen sterker en langduriger. 

Dit kan een wissel trekken op relaties.

13

Tips
Ingeborg van IJken is mantelzorgconsulent bij MEE 

en ondersteunt regelmatig ouders van zorgintensieve 

kinderen. Als therapeut begeleidt zij daarnaast ook ouders 

met relatieproblemen. We vroegen haar om relatietips bij 

enkele situaties waar ouders van zorgintensieve kinderen 

mee te maken kunnen krijgen.

Leven op een eilandje
Vaak besluiten ouders, als hun kindje klein is, dat één van 

hen stopt met werken om de zorg op zich te nemen. In de 

loop van de jaren groeit dit uit tot de situatie dat deze ouder 

thuis vrijwel de vollédige zorg voor het kind heeft. Hij/zij 

krijgt het gevoel er alleen voor te staan. Terwijl de andere 

ouder, die buitenshuis ook hard bezig is voor het gezin, zich 

buitengesloten en niet gewaardeerd voelt.

‘Het trieste van deze situatie is dat beide partners zich 

eigenlijk eenzaam voelen’, vertelt Ingeborg, ‘allebei 

leven ze op hun eigen eiland. Vaak wil men dit patroon 

wel veranderen, maar blijkt dit om praktische redenen 

heel lastig.’ Zij stimuleert ouders dan ook om vanaf het 

begin regelmatig met elkaar om tafel te gaan. Ingeborg: 

‘Partners kunnen dan aangeven of zij nog happy zijn met de 

situatie. Voor een relatie is het goed als beide partners een 

actieve rol in de zorg hebben en dat hoeft echt niet fifty-fifty 

te zijn. Uiteraard is het in sommige situaties niet mogelijk 

om de zorg anders te verdelen. Maar wat altijd wél kan, 

is laten merken dat je elkaars inzet waardeert en elkaars 

onvrede serieus neemt. Accepteer daarnaast dat iedere 

partner energie van andere dingen krijgt. Het helpt om een 

‘positieve’ verdeling maken van de taken: ‘Jij bent goed 

in dit, ik ben weer beter in dat.’ Ingeborg vult aan: ‘Bekijk 

wel regelmatig hoe het gaat, het geeft lucht als je weet dat 

nieuwe afspraken na een tijdje weer geëvalueerd worden.’

Andere manier van verwerking
Ouders krijgen na lange tijd de diagnose van hun kind te 

horen. De ene partner vindt dat het leven na de diagnose 

wel te overzien is. Hij/zij heeft de instelling: ‘We regelen 

het gewoon, voor elk probleem bestaat een oplossing.’ De 

andere partner heeft juist behoefte om het verdriet en de 

zorgen te delen en hierover te praten. 

Ieder mens heeft een eigen manier van omgaan met 

problemen. Dat kan zijn door actief aan te pakken, door 

te negeren, door afleiding te zoeken of bijvoorbeeld door 

emoties te delen. Elk mens ontwikkelt hierin een eigen 

stijl, die persoonlijk het beste voelt. Voor partners is 

een verschil in het omgaan met problemen soms lastig. 

Onbewust voelt de eigen manier als de juiste en dat kan 

leiden tot verwijten. Ingeborg verduidelijkt dit met een 

voorbeeld: ‘Het lijkt wel of het mijn man niets doet’, hoor 

ik soms moeders zeggen. Terwijl vader zegt: ‘Zij wil het 

er steeds maar over hebben, maar daar schieten we toch 

niets mee op?’

 

Voor ouders van een zorgintensief kind is goede 

communicatie in dit soort situaties extra belangrijk. Het 

is goed om van elkaar te weten waarom de ander op een 

bepaalde manier met dingen omgaat, wat het verdriet of de 

zorg voor de toekomst met hem/haar doet. Ingeborg erkent 

dat dit lastig kan zijn als je van jezelf geen prater bent. ‘Ik 

motiveer ouders om het praten met elkaar zoveel mogelijk 

in hun gewone leven in te bedden, zodat het niet bij een 

goed voornemen blijft.’ Ze geeft als voorbeeld ‘de cake van 

de week’, bedacht door ouders die elke vrijdagavond met 

iets lekkers erbij de afgelopen week doornemen. Ingeborg: 

‘Zo’n ritueel maakt dat met elkaar praten vanzelfsprekend 

wordt. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gewoon vragen 

hoe het met de ander is en of je iets voor hem of haar kunt 

doen, is al heel mooi.’ 

‘Ik motiveer ouders om het praten 

met elkaar zoveel mogelijk in hun 

gewone leven in te bedden, zodat het 

niet bij een goed voornemen blijft.’
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‘Had ik in die tijd 
maar een Angela’

Project Copiloten 
ondersteunt gezinnen ZEVMB

Moeder van een zorgintensief kind Dorien Langstraat met 

Copiloot Angela van Woezik

Vanuit de landelijke werkgroep Wij zien je Wel ontstond 

in 2018 het project Copiloten. Een Copiloot ondersteunt 

gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen (ZEVMB). Angela van Woezik is 

sinds het najaar van 2018 Copiloot. Momenteel ondersteunt 

ze zes gezinnen in de omgeving van Utrecht. Angela is 

ouderervaringsdeskundige. Drie jaar geleden overleed haar 

dochter Meira (met ZEVMB) op 13-jarige leeftijd. Angela 

weet als geen ander wat ouders doormaken. Ze kent de pijn, 

het verdriet, de frustraties, onzekerheid, het geregel, de 

bureaucratie. 

Regiefunctie 
Angela vertelt: ‘Als ouder kom je in een wereld terecht waar 

je geen weet van hebt. Ik heb altijd alles zelf geregeld en 

georganiseerd. Je hebt met zoveel verschillende instanties te 

maken. Ik denk dat er zeker wel 50 betrokken personen zijn bij 

een zorgintensief kind. Professionals zijn zich vaak niet bewust 

dat er zoveel gevraagd wordt van ouders. Ook weten ouders 

vaak niet waar ze recht op hebben en is het nodig om soms een 

gemeente op de vingers te tikken over hun zorgplicht. Om het 

helikopterview te houden, alles te regelen en tegen bureaucratie 

aan te lopen; je moet het allemaal maar kunnen als ouders. Ik 

zie dat het ouders enorm rust geeft als ik die regiefunctie kan uit- 

voeren. Ik denk zelfs wel eens: had ik in die tijd maar een Angela.’

Omarmen en loslaten
De gesprekken die Angela met ouders heeft gaan om zoveel 

meer dan de zorg. Angela: ‘Vaak zijn kinderen met ZEVMB 

levenslang palliatief. Wanneer die terminale fase komt is niet 

bekend. Maar dit mag niet onbesproken worden, hoe lastig het 

ook is. De vraag: Wat is de kwaliteit van leven van mijn kind? 

zeg je niet snel hardop. Dit kan wel heel eenzaam voelen. Vaak 

zie ik opluchting bij ouders als ze weten dat ze niet de enige 

zijn die daarmee worstelen.’ Ook de zorg uit handen geven is 

vaak onderwerp van gesprek. Angela: ‘Als ouder wil je je kind 

beschermen en vasthouden, je omarmt het. Er komt een moment 

dat kinderen tegen die armen gaan duwen en de behoefte hebben 

zich los te maken. Bij kinderen met ZEVMB gebeurt dat niet. Ze 

blijven kwetsbaar en volledig afhankelijk en het liefste wil je ze 

blijven omarmen. Om dan los te laten voelt bijna onnatuurlijk. 

Maar om de zorg vol te blijven houden is dit vaak wel nodig.’

Jonge mantelzorgers
Angela: ‘Iets waar ik echt op gebrand ben, is de aandacht 

voor de andere kinderen in het gezin. Mijn oudste dochter is 

inmiddels 21 jaar en ik kan mij nog verbazen over wat ik in die 

tijd niet gezien heb. Soms lijkt het met de jonge mantelzorgers 

koek en ei te zijn. Maar ze geven vaak sociaal wenselijke 

antwoorden en met hen in gesprek gaan en verder kijken is heel 

belangrijk. Ouders doen echt wat ze kunnen. Maar er gaat nu 

eenmaal meer aandacht uit naar het zorgintensieve kind, daar 

ontkom je niet aan. Daarom vind ik het belangrijk dat al vroeg 

zorg tijdelijk overgenomen kan worden. Daar zijn ouders niet 

altijd aan toe, maar dat gesprek ga ik wel aan. Het voordeel is 

dat ik uit ervaring weet hoe moeilijk en pijnlijk dat proces is, 

maar óók wat het oplevert.’

 

 

Toekomst

Landelijk werken nu 23 Copiloten, dat worden er meer. 

Het team is een diverse groep waardoor er veel kennis en 

expertise in huis is. Het project loopt in ieder geval tot 2022. 

De komende anderhalf jaar moet duidelijk worden of en hoe 

het werken met Copiloten vast vormgegeven kan worden. 

Op www.wijzienjewel.nl ziet u meer informatie waaronder 

een online magazine met verhalen uit de praktijk en de 

korte film ‘Wat je niet ziet’ over de impact van een kind met 

ZEVMB op het hele gezin. 

Spiraal van conflict
Zeker als een kind gedragsproblemen heeft, kunnen tussen 

partners opvoedconflicten ontstaan. Die leveren extra onrust 

op, wat de gedragsproblemen weer verergert. Een vicieuze 

cirkel. Niet alleen voor het kind en de ouders is dit stress-

verhogend, maar ook andere kinderen in het gezin kunnen 

hieronder lijden.

Ingeborg ziet dat ouders soms als kemphanen tegenover elkaar 

komen te staan en uitspraken doen zoals: ‘Mijn partner voedt 

ons kind niet goed op.’ Ingeborg zegt hierover: ‘Ook hier is 

het belangrijk om te accepteren dat er geen twee ouders zijn 

die precies hetzelfde opvoeden. Iedere ouder heeft zijn eigen 

persoonlijkheid en achtergrond. Realiseer je dat er niet één 

perfecte oplossing is, de ene keer werkt dit, de andere keer 

dat. Vaak wordt gekozen voor de lijn van degene die het meeste 

zorgt. Laat die keuze niet voelen als winnen of verliezen. Je 

kiest weliswaar voor één lijn, maar dat wil niet zeggen dat de 

andere verkeerd is. Het helpt als je ook het positieve achter de 

stijl van de ander ziet. Voor een gezonde relatie is het cruciaal 

dat je je door de ander wilt laten beïnvloeden. Beide partners 

moeten zich kunnen herkennen in de opvoeding’, aldus 

Ingeborg.

Doe het samen 
Met elkaar blijven praten is dus van groot belang voor de 

relatie van ouders van zorgintensieve kinderen. ‘Houd daarbij 

oog voor wat wél goed gaat en spreek daar waardering voor 

uit. Het is nogal een taak waar je samen voor staat. Juist met 

een zorgintensief kind heb je elkaar meer dan ooit nodig! 

Eigenlijk is het heel ‘normaal’ dat een zware situatie als een 

zorgintensief kind een weerslag heeft op je relatie. Maar als er 

veel conflicten zijn of als je merkt dat je elkaar gaat vermijden, 

vraag dan om hulp! Aarzel niet om iemand te vragen om mee te 

denken’, benadrukt Ingeborg. 

Tot slot een extra tip van Ingeborg: ‘Stellen houden het 

makkelijker vol als ze weten dat ze ook op hun netwerk 

kunnen steunen. Investeer dus in steun van je omgeving. Een 

hulpmiddel daarbij is de app Huppla. Hiermee nodig je vrienden 

en bekenden vrijblijvend uit om te helpen. Iedereen kan 

aangeven wat ze willen doen. Als het nodig is weet je precies 

wie je kunt vragen, zonder je bezwaard te voelen.’ Kortom, of 

het nu gaat om de relatie met je partner of met de mensen om 

je heen: samenwerken loont! 
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www.moederaandelijn.nl/dordrecht

Werkende Mantelzorger 
Even tijd voor jezelf hebben helpt om het zorgen naast je 

werk vol te houden. De respijtzorginfographic is volledig 

vernieuwd. Een handig hulpmiddel om te kijken wat er 

mogelijk is:

https://www.movisie.nl/artikel/respijtzorg 

Jonge Mantelzorger 
Youz geeft trainingen aan jonge mantelzorgers die een ouder 

hebben met psychische of verslavingsproblematiek. Voor wie 

een groep nog een beetje te spannend vindt, is er ook een 

gratis online training: https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/

verslavingszorg/preventie/thuis/online-training-tijd-voor-mij

Mantelzorger 65+ 
In het mantelzorgboek van CZ verzamel je de gewoontes van 

degene voor wie je zorgt overzichtelijk bij elkaar. Bijvoorbeeld 

medicijngebruik, persoonlijke verzorging, maar ook interesses. 

Handig bij het tijdelijk overdragen van zorg. Je kunt het boek 

gratis bestellen via: www.cz.nl/zorgadvies/themas/mantelzorg/

mantelzorg-producten/cz-mantelzorgboek

Mantelzorgers met migratieachtergrond
Op de site van Alzheimer Nederland staat een online test 

SignaLeren. Met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-

Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende 

signalen van dementie. 

https://signaleren.alzheimer-nederland.nl/ 

Mantelzorger voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Gezellig samen koken? Op de website van de patiënten-

vereniging is een handig kookboek te koop voor mensen met 

afasie. Dit is ook goed bruikbaar voor mensen met NAH. 

webshop.hersenletsel.nl/Kookboek-voor-mensen-met-afasie

Aanraders voor alle mantelzorgers
Mantelzorger voor mensen met dementie 
Het hart wordt niet dement is een boek voor naasten van 

mensen met dementie. Huub Buijssen laat zien dat tijdens het 

dementeringsproces menselijke eigenschappen, zoals gevoelens 

en verlangens, behouden blijven. Dit is de sleutel voor het behoud 

van contact. 

 
Mantelzorger voor mensen met 
psychische problemen en/of verslaving
De familievertrouwenspersoon is er voor naasten van mensen die 

in behandeling zijn bij een ggz-instelling en de verslavingszorg Een 

filmpje met uitleg vindt u op https://lsfvp.nl/naasten/  

Mantelzorger voor mensen met verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking 
Op Zozorgik kun je een document downloaden met spelvormen 

en apps die de zelfredzaamheid bevorderen voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking. Een mooie bron van inspiratie. 

www.zozorgik.nl/kennisbank/spelvormen-en-apps-bij-licht-

verstandelijke-beperking/ 

Ouders met zorgintensief kind 
Vind je het moeilijk om hulp te vragen? Of weet je niet goed wat en 

van wie? In de app Huppla geven je vrienden concreet aan waarmee 

zij kunnen helpen. Jij ziet het aanbod in een helder overzicht. Dat 

maakt vragen een stuk makkelijker.

https://huppla.nl/

Mantelzorg bij de laatste levensfase
In de laatste fase ook rekening houden met de culturele achtergrond van mensen lijkt 

vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. ZonMw heeft adviezen en o.a. een interview met 

islamitisch geestelijk verzorger op hun website verzameld.

www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/mensen-met-een-

migratieachtergrond/

Tips 
per doelgroep 

mantelzorgers

(plaatje van het 

Android-logo bijvoegen)

???
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Zorgintensief gezin, kind van de rekening
In de vorige MantelMEE vroegen we al aandacht voor een groep 

mantelzorgers, die weliswaar heel klein is, maar waarbij het 

water zo langzamerhand tot aan de lippen is gestegen: ouders 

met één of meer zorgintensieve kinderen. 

Op het moment dat een kind veel zorg nodig heeft, wordt het hele 

gezin meegesleurd in een stroomversnelling. Ouders verliezen 

zichzelf om duidelijkheid, kennis en inzicht te krijgen over wat 

hun kind mankeert.

Kort daarop komen ze terecht in ellendige (indicatie)gesprekken 

met onbekende begrippen zoals zelfredzaamheid, (gebruikelijke) 

zorg en gesteggel over welke wet al dan niet van toepassing is. 

Gedoe over de vraag of de zorg voor deze kinderen wel of niet 

naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zou moeten brengt ouders 

in nog onrustiger vaarwater. Ze verzanden in pijnlijke discussies 

over al dan niet mogelijke ontwikkelingen voor hun kind. 

Gebruikelijke zorg is sowieso een rare term omdat het monitoren 

van een infuus een heel andere zaak is dan een gezond kind in 

de gaten houden en handelingen bij een kind met een zware 

zorgvraag veel meer tijd kosten dan bij een gezond kind.

Ook kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters maken 

zich zorgen over deze kinderen. Zij zien van dichtbij welke en 

hoeveel zorg er nodig is. Vaak zijn ouders specialisten, die 

verpleegkundigen in moeten werken, of de enige stabiele 

factor in het leven van een ziek kind. Terwijl ouders een buiging 

verdienen omdat ze ontzettend veel doen en zo’n belangrijke rol 

spelen, moeten ze zichzelf gaan verdedigen.

De gemeenten in Zuid-Holland Zuid maakten er al een puinhoop 

van met hun ontwrichtende argumenten voor een ‘inkomenstoets’ 

PGB Jeugdhulp, maar vlak voor de zomer kwam het concept 

‘Handreiking kindzorg’ uit. In deze handreiking worden ouders op 

een nare manier weggezet: ‘Ouders zijn uit op financieel gewin!’ 

Dat klopt niet. Je wordt niet rijk van zorg verlenen aan je eigen 

kind en ouders verlenen geen betaalde zorg aan hun kind uit 

gemakzucht. Vooral veel moeders geven noodgedwongen hun 

baan op.

Dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat 

ouders en kind niet als een gelijkwaardige partner in het 

zorgproces gezien worden brengt de stabiliteit van de geboden 

zorg in deze gezinnen in gevaar omdat niet alleen het kind 

zorgintensief is maar het hele gezin daarin deelt. 

Los van de zorgen over ellenlange wachtlijsten moet er oog 

komen voor deze ouders, die op hun tandvlees lopen. Zij worden 

niet gezien als crisisgevallen, terwijl de stress oploopt en de 

dreiging dat deze ouders het binnen dit stelsel op een bepaald 

moment niet meer kunnen overzien en ze compleet onderuit 

gaan is levensgroot.

Wilt u weten waarom betaalde mantelzorg een naam mag 

krijgen, hoe wij mantelzorg beleven, een voorlichting of gesprek 

organiseren of wilt u als mantelzorger deelnemen aan onze 

bijeenkomsten? U bent van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op www.ouderszhz.nl

Speciaal voor lezers van MantelMEE geeft Barry Emmons een set van 
zes gekleurde ballen met verschillende emoties cadeau. Deze kleurrijke ballen 
kun je gebruiken om sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.
Emoji’s stimuleren om na te denken over gevoelens en emoties.
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MEE Mantelzorg Zuid-Hollandse Eilanden

T 0181 33 35 07

servicebureau@meezhe.nl

Ben jij of ken jij een mantelzorger die deze set zou willen hebben?

Ga naar de Facebookpagina van MEE Mantelzorg en laat voor

1 december weten waarom jij of iemand anders dit graag wint.

 

Barry Emmons is specialist op het gebied van belevingsgerichte 

zorg. ‘Iedereen mag meedoen’ is de  kernwaarde en dat geldt voor 

jong tot oud. www.barryemons.nl 

www.facebook.com/meemantelzorg

BRUSSENCURSUS 

Heb jij een bijzondere broer of zus? Met bijvoorbeeld autisme, een ziekte 

of leerproblemen? Vind je het soms lastig om met hem of haar om te gaan? 

Of is het moeilijk om hier met anderen over te praten?

MEE Mantelzorg organiseert een paar keer per jaar cursussen speciaal voor 

broers en zussen (brussen). Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is dat de cursus 

‘Speciaal voor mij’ en voor kinderen van 12 tot 16 jaar ‘Just 4 me’.

Het zijn kleine groepen, van minimaal zes en maximaal acht kinderen/jongeren. 

Iedereen krijgt daardoor voldoende ruimte om zijn of haar verhaal te doen. 

Een cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, en er is ook een bijeenkomst voor 

ouders.



‘Ik kijk er zelf 
ook naar uit’

 

Ineke Commijs is vrijwilliger bij MEE Mantelzorg in 

Spijkenisse. Ze is een actieve vrouw, een oud verpleeg-

kundige, die dagelijks in haar tuin te vinden is. Zij heeft al 

twee jaar contact met Simon*. Simon is 12 jaar en heeft een 

licht verstandelijke en een motorische beperking.

Gelijk een klik
‘Al eerder waren er vrijwilligers ingezet, maar zonder succes’, 

vertelt Ineke. ‘Simon is wat eenkennig en hij verzon smoesjes om 

onder het bezoek van een vrijwilliger uit te komen.’ Ze vertelt 

hoe ze de eerste keer met zijn moeder aan tafel ging zitten, 

en Simon vanaf de bank steeds geïnteresseerder raakte. 

‘Uiteindelijk kwam hij zelfs aan tafel zitten. Er was gelijk een klik.’

Al snel na de eerste kennismaking heeft Ineke aan Simon 

voorgesteld om eens bij haar thuis te komen. Dat vond hij goed. 

‘Mijn man is buiten een balletje met hem gaan trappen en toen 

was het ijs meteen gebroken’. Elke woensdag haalt ze Simon 

nu op voor een gezellige middag. ‘Ik maak eerst een praatje 

met zijn moeder om te horen of er nog bijzonderheden zijn. 

Na een kwartiertje gaan we naar mijn huis. Samen doen we 

spelletjes, maken we puzzels en lezen we boekjes.’

Kleine stapjes
Ineke is enthousiast over het contact met Simon. ‘Steeds zet 

hij weer kleine stapjes!’ Zo lezen zij nu al meer ingewikkelde 

boekjes dan bij de start van hun contact. ‘Simon is minimaal in 

taalgebruik, maar dat gaat steeds beter. Hij durft nu zelfs af 

en toe uit eigen initiatief iets te vertellen of te vragen’, aldus 

Ineke. Zo vertelt ze dat hij voor haar vakantie vroeg of hij een 

keer bij haar mocht komen eten. ‘Zo bijzonder dat hij daar uit 

zichzelf om vroeg’. Natuurlijk heeft ze ‘ja’ gezegd. Hij heeft 

gekozen voor patat met saté. En met appels uit Inekes eigen 

tuin hebben ze samen appelmoes gemaakt. ‘Een mooie start 

van mijn vakantie.’

Tijdens vakanties houden Ineke en Simon contact. Op ‘hun’ 

woensdag stuurt ze een foto of een berichtje naar hem of 

belt ze even. ‘Een vaste structuur is belangrijk voor hem en 

daarnaast vind ik het leuk om te doen.’

Iets om naar uit te kijken
De moeder van Simon gebruikt de vrije middagen om samen 

met Simon’s broertje te gaan zwemmen; zo heeft hij zijn 

moeder ook een middag voor zichzelf.

Van Simon’s moeder hoort Ineke dat Simon elke week uitkijkt 

naar de bezoekjes. Ineke: ‘Hij vraagt haar op maandag al of ik 

nog kom. En zelf kijk ik er ook naar uit. Ik heb er plezier in! Ik 

zou het contact met Simon niet graag meer loslaten’. 

*naam is gefingeerd vanwege privacy-redenen.




