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REDACTIE

Zomer 2020. De nieuwe BLADEREN is uit.
Gewoon, zoals je van ons gewend bent.
Maar eigenlijk is niets meer gewoon, sinds...
corona.
Veel artikelen en foto’s waren al gemaakt
voordat het virus om zich heen greep. Dus
vóór de 1,5 meter-samenleving, gesloten
dagactiviteitencentra, afwezigheid van
vrijwilligers en verwanten. 'Vroeger' was in
dit geval echt beter.
Ook wij, als bladenmakers, moeten ons werk
anders doen. Oplossingen verzinnen voor
afhaalcentra die gesloten zijn en foto's die
we niet meer kunnen maken, bijvoorbeeld.
Zo hadden we bedacht een mooie foto te
maken van het nieuwe dienstenteam op het
centraal bureau en zouden we samen met
de acteurs van theatergroep Eenhoorn foto’s
maken voor een artikel over psychose. Die
dingen zijn niet gelukt.
Het virus vroeg en vraagt veel van ons
allemaal. Niet alleen worden mensen

(ernstig) ziek of erger, ook het werk waar we
met z’n allen voor staan, veranderde in een
oogwenk. Samen moeten we op zoek naar
wat werkt binnen het nieuwe normaal. We
zien en horen dat we dat binnen EsdégéReigersdaal allemaal met veel inzet en
creativiteit doen.
Op de redactie kwamen veel berichten
binnen van collega’s die alles in het werk
stellen om cliënten te kunnen blijven bieden
wat ze nodig hebben. Ondanks alles wat
anders is en anders moet. We hebben er
met bewondering en respect naar gekeken
en er een compilatie van gemaakt. Over
muziek op locaties, appeltaart met en
zonder slagroom, theater, tekeningen,
logeerhonden, goudsbloemen en nog veel
meer. Al met al een mooi beeld van wat
we met elkaar zijn en blijven: inventieve en
veerkrachtige professionals.
We gaan 'gewoon' door. Altijd.

Dit magazine hoef je
nooit te missen!
Bladeren magazine kun je ontvangen op de manier die jij wilt. Hierdoor hoef je
het magazine nooit te missen. Je kunt het magazine downloaden, of afhalen en
je kunt zelfs een abonnement nemen, dan bezorgen we 'm bij je thuis.

Ga naar:
esdege-reigersdaal.nl/magazine
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Voor hetere vuren
kunnen staan

Emmy blust vlam in de pan
onder begeleiding van Hans
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Brand, bloed, sirenes, paniek!!! We zitten er met zijn allen niet op te wachten, maar er
kan in je directe omgeving natuurlijk altijd iets vervelends gebeuren. Net als bij andere
organisaties, hebben we binnen Esdégé-Reigersdaal Bedrijfshulpverleners (kortgezegd
BHV’ers) die zijn opgeleid om te ondersteunen bij calamiteiten tijdens het werk. Het is
al een aantal jaren geleden dat een cliënt op een dagbestedingslocatie in Den Helder
opmerkte: ‘Maar waarom zouden wij niet zo’n opleiding doen? Wij zijn hier toch ook de
hele dag aan het werk?' En zo is het natuurlijk ook. Dus werd een BHV-cursus op maat
gemaakt.
zomer 2020 |
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Kim legt een drukverband aan bij Emmy.
Groepsfoto - Staand: (v.l.n.r) Emmy, Kim,
Jesse, Rob, Sanne, Clemens, Inge. Zittend:
(v.l.n.r) Selina, Jeffrin.
Inge toont een vingercondoom.

Cursus op maat
Op maat omdat het niet voor iedereen haalbaar
is om te stampen uit een boek – inmiddels
e-learning overigens. Op maat omdat een hele
dag luisteren naar iemand veel van je vraagt. Op
maat omdat niet iedereen alle benodigde stof
tot zich kan nemen. Acteurs van theatergroep
Eenhoorn gingen begin dit jaar de uitdaging
aan. Ze vonden dat ze wel wat vaardigheden
op dit gebied konden gebruiken. Ze kregen
les in twee onderdelen: brand en EHBO. De
trainingen werden verzorgd door Rob van
Amerongen van onze eigen afdeling Arbo en
gezondheid. Hij werd bijgestaan door Interflame
in Heerhugowaard, het bedrijf dat ook de
cursussen voor medewerkers verzorgt. De stof
werd verdeeld over twee weken. Per onderdeel
twee ochtenden theorie en een ochtend
praktijk. Aan de bak! Inge van Velzen (18) en
Selina Rootlieb (23) vertellen hoe ze het ervaren
hebben.

Vingercondoom
Met een hagelnieuw kladblok stapt Inge het
lokaal binnen. De spanning is van haar gezicht
af te lezen. Inge: “Ik denk dat ik het een leuke,
leerzame, maar pittige cursus ga vinden. Je
moet best veel onthouden en doen. Daarom heb
ik een opschrijfboekje mee zodat het misschien
iets makkelijker wordt. Mijn familie zei al: ‘als
we iets hebben, een wond ofzo, dan kunnen
we straks Inge vragen’.” Op het puntje van
haar stoel luistert ze de opeenvolgende uren
aandachtig naar de stof en gaat ze met haar
medecursisten in gesprek over allerlei situaties.
De AED komt in beeld. “O, yes”, flapt Inge eruit.
“Slachtoffer, ik ga je even op tafel leggen”, meldt
Inge de oefenpop. In de loop van de ochtend is
ze erg benieuwd of ze al beoordeeld is. “Maar
als ik zie hoe leuk dit is, dan denk ik wel dat ik
het ga halen”, stelt ze zichzelf gerust. Die stickers
plakken van die AED blijkt een hele toer. Moet ie
nou links, rechts, boven, onder? “Ik heb echt zo
(Rechtsboven) Clemens blust een containerbrand.

Ik heb echt zo ontzettend veel geleerd. Niet alleen
voor hier, maar ook thuis voel ik me meer secure.
ontzettend veel geleerd”, vertelt Inge achteraf.
“Niet alleen voor hier, maar ook thuis voel ik me
meer secure. Ik denk dat ik meer blijf opletten in
mijn omgeving voortaan. En we hebben ook wel
gelachen, hoor! Gingen we ineens kijken naar
een vingercondoom. Dat was wel hilarisch! En
met dat reanimeren had ik helemaal een striem
op m’n hand. Dat is best zwaar. Wat een power
heb je daarvoor nodig!”
Ik heb de kracht niet
Voor Selina Rootlieb (23) liggen de uitdagingen
op een ander vlak. Ze zit in een rolstoel en
verwacht dat ze een aantal dingen wellicht niet
zelf kan doen. “Voor reanimeren heb ik de kracht
niet”, zegt ze kordaat. Ze verbaast zichzelf. Want
hup, hup, daar gaat ze op haar knieën op de
grond en ze gaat. “Oké, ik kan het misschien
niet heel lang volhouden, maar nu weet ik dat
ik vervolgens wel anderen kan helpen met
hoe zij verder moeten gaan. Zo, nu m’n eigen
ademhaling weer onder controle zien te krijgen”,
hijgt Selina stralend. “Ik word hier bewuster
van dingen” meldt ze achteraf. “Ik kijk nu ook
vaker of de vluchtroutes bij Eenhoorn vrij zijn. Ik
zou iedereen deze cursus aanraden. Ook al kun
je niet alles zelf oplossen, je kunt mensen wel
helpen door je kennis.”
Adrenaline tegen benauwdheid
Ook tijdens de brandoefeningen was de

Ook al kun je niet alles zelf
oplossen, je kunt mensen
wel helpen door je kennis.

(Rechtsonder) Selina heeft zich uit haar rolstoel laten
glijden om een slachtoffer te reanimeren.

6

| BLADEREN Esdégé-Reigersdaal

zomer 2020 |

7

Rob
Rob van Amerongen heeft de training al aan
verschillende groepen gegeven. “Voor wie nu
denkt dat iedereen zomaar ‘even’ een BHVdiploma kan halen: dat is niet het geval. Daar
waar de een alles goed kan volgen en leren, is
het voor de ander meer een beleving. En alles
wat er tussenin zit.
Ook niet alle cliënten krijgen een diploma. In het
algemeen krijgt men een bewijs van deelname.
Het gaat er met name om, dat men bewust raakt
van wat er kan gebeuren en hoe men kan helpen
bij een incident.
Zo was er een cliënt die drie weken na de cursus
bij een incident betrokken raakte. Hij heeft het
slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd en 112
gebeld. De hulpdiensten waren snel ter plekke.
De cliënt kreeg complimenten over hoe hij het
gedaan had. Daar word ik nou blij van!”

En wow, wat
zag dat er cool
uit die brand
die de trainer in
scene zette in
die container.
verwondering over haar eigen mogelijkheden
van Selina’s gezicht te lezen. “Die vlam
in de pan! Dat ik dat zelf kon, zeg. Ik ben
blij dat ik het gedaan heb. Doordat ik de
brandoefeningen best wel spannend vond
had ik veel adrenaline in mijn lijf. Ik denk dat
die adrenaline ervoor heeft gezorgd dat ik
ondanks mijn astma niet echt benauwd werd
van de rook. Na de oefeningen heb ik wel een
pufje genomen.
Ik ben door deze oefeningen ook alerter op
het voorkomen van zaken. Dat je laptop in de
fik kan vliegen als hij heet wordt op de bank
bijvoorbeeld. Wist ik niet. Of een scootmobiel
die binnen drie minuten totaal afgefikt is als
hij op de gang kortsluiting krijgt in de lader.
Mijn fysiotherapeut heb ik de deurprocedure
(een brandoefening die je bij BHV leert om
te kijken of je veilig een ruimte in kunt, red.)
meteen even geleerd.”
Actie, ontruimen, wegwezen
Inge ervaarde de brandoefeningen als een
grootse belevenis: “Die meneer Hans die dat
deed was echt geweldig. Ik ben weerbaarder
geworden. En wow, wat zag dat er cool uit
die brand die de trainer in scene zette in
die container. Of ik ook zo zou reageren op
een brand in huis? Nee, dat niet. Dan zou ik
meteen aan de slag gaan. Actie ondernemen.
Ontruimen. 112 bellen en alle spullen achter
me laten die ik daar heb. Wegwezen. Zo hé,
het lijkt wel of er adrenaline door me heen
stroomt.”
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Hans
Hans Weder, eigenaar van Interflame in
Heerhugowaard: “We werken al ruim 20
jaar samen met Esdégé-Reigersdaal en ik
heb het nog steeds hartstikke naar mijn
zin. We begonnen met BHV-cursussen
voor medewerkers en toen daar een aantal
jaren geleden cliënten bij kwamen, werd
het enthousiasme alleen maar groter. De
herkenning, een knuffel, super veel waardering
en grote interesse: dat is echt goud. Cliënten
zijn vaak veel directer, durven eerder ‘domme’
vragen te stellen. Vragen die natuurlijk nooit
dom zijn, maar medewerkers houden zich door
die gedachte wellicht meer in. Toen EsdégéReigersdaal met de vraag kwam om cliënten ook
een cursus aan te bieden, stond ik daar meteen
voor de volle 100% achter. Het werpt ook echt
zijn vruchten af. Ze steken er echt iets van op.
De een natuurlijk meer dan de ander, maar er
blijft altijd iets hangen. Als ik merk dat het niet
lukt bij iemand, gaan we spelenderwijs naar de
oplossing. Uiteindelijk komen we er samen wel.
Datzelfde geldt voor de brandoefeningen die we
doen. Pas als de cursisten hier op locatie zijn en
we aan de slag gaan, bepaal ik precies wat we
gaan doen. Dat is helemaal afhankelijk van hoe
de groep is samengesteld. Weet je dat ik ooit een
beroepskeuzetest heb gedaan omdat ik niet wist
wat ik wilde worden? Ha, daar kwam dus ook uit
dat ik iets moest gaan doen als op de ambulance
werken of bejaardenverzorger. En zie hier. Ik kom
in de buurt.”

(Links) Jesse maakt aantekeningen van
de uitleg van Hans.
(Links) Jeffrin blust een vlam in de pan.
(Links) Sanne kijkt naar een uitslaande
brand in een container.

Sanne blust een
keukenbrand.
Inge hoort dat ze
geslaagd is.

zomer 2020 |
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TEKST

ZORGGOUD

Manon Bruijns / Eric Minten

FOTOGRAFIE / ILLUSTRATIE
Aangeleverd / Eric Minten

...EN TOEN WAS

ALLES ANDERS
Hoe snel kan de wereld veranderen? In het groot en in je directe omgeving.
Het leven zoals we het kenden was plotsklaps verdwenen. Niezen werd niet
langer beantwoord met een welgemeend ‘gezondheid’, maar opmerkzaam
bekeken. Misschien argwanend zelfs. Ineens waren we kwetsbaar. De
kwetsbaren het meest. Bezoek werd niet langer verwelkomd, tenzij… Vaders
werden meesters, moeders juffen en anderhalve meter was ineens veel
meer dan anderhalve meter.

Deze en de volgende pagina’s zijn op het allerlaatste
moment aan dit magazine toegevoegd. Ze tonen de
weg die er gevonden is in de corona-werkelijkheid. En als
Bladeren het al niet was, een eerbetoon aan de zorg en alles
wat daarbij hoort, zijn deze pagina’s het zeker. Ze tonen hoe we
met elkaar, altijd maar weer, zoeken naar wat wél kan…
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Ook binnen het dagelijks werk vraagt corona veel. Alles moest anders.
Dagactiviteitencentra dicht, cliënten bleven thuis, collega’s gingen aan
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TEKST

#TROTS

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

“Fijn, dat mensen
me aanspreken”
“Door een tumor in mijn hoofd werd ik anders. Vroeger
zat ik op het VWO, nu werk ik op een AC van EsdégéReigersdaal. Ik heb heel erg de drang ‘gewoon’ te worden
en dacht: is dit het nou in mijn leven?” Die uitspraak
raakte ondersteuner Astrid Snaas van het Skager AC
enorm. Ze ging met Karel in gesprek en Pand Raak werd
het resultaat.
Iedere donderdagochtend werkt Karel
van Haaster in Pand Raak in Schagen. Hij
doet er allerlei klussen. Pand Raak is een
statig, oud pand waar werkplekken en
vergaderlocaties te huur zijn voor onder
andere ZZP'ers en flexwerkers. Karel
is #TROTS op zijn werk en vertelt daar
graag over.
“Wat ik vooral fijn vind is dat mensen hier
interesse hebben in mij. Daar word ik blij
van. Ze zijn heel relaxed. Soms maak ik
een praatje met iemand. Maar ik weet
ook dat ik dat niet te vaak moet doen.
Ze zijn hier natuurlijk om te kunnen
werken.”
Karel werkt in Pand Raak samen
met Lonneke Deutekom, een van de
eigenaresses. Zij zorgt er voor dat ze
tijd heeft voor Karel wanneer hij aan
het werk is. “Dat heb ik wel moeten
leren, hoor”, lacht Lonneke. “Karel leert
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van ons, maar wij zeker ook van hem.
Zo heb ik wel eens kribbig gereageerd
als ik zelf ergens mee bezig was en
Karel iets vroeg. Dat werkt dus niet. Het
bijzondere was dat Karel even later naar
me toe kwam en gewoon zei: ‘Je had
niet genoeg aandacht voor me’. Dat vind
ik mooi. Moeten wij ook vaker doen.
Gewoon zeggen wat er op je hart ligt.
Even ergens op terugkomen.”
Opstarten doen Karel en Lonneke altijd
samen. Even een kopje koffie en de
ochtend doornemen. Daarna gaat Karel
vaak naar de markt voor de lunch. Lekker
onderhandelen met de marktkooplui.
Lonneke: “Schagen is zo’n lekker dorp.
Iedereen kent Karel.”
“Dat vind ik fijn”, vult Karel aan. “Dat
contact. Dat mensen me aanspreken.
Laatst hing er iemand uit zijn autoraam
en riep: ‘Meneer van Haaster, u bent
wat laat!’ Mooi vind ik dat. Ze nemen

me serieus.” Karel leerde de mensen
‘van de donderdagochtend’ kennen
door ze te fotograferen en hun
pasfoto’s op een A4 te plaatsen met
hun namen erbij. Inmiddels wordt het
geplastificeerde exemplaar ook gretig
gebruikt door nieuwelingen. En zo
wordt ondersteuning voor Karel dus op
meerdere plekken gebruikt.
Als er tijd over is, houdt Karel zich ook
weleens bezig met de vormgeving van
flyers voor Pand Raak. Die kunnen dan
vervolgens weer geprint worden bij het
Tracé, onderdeel van het Skager AC waar
Karel ook werkt. Van hout maakte hij
een dienblad met opstaande randen en
een handvat waarmee hij makkelijk de
trap op kan met koffie en thee. En zo is
een mooie samenwerking ontstaan waar
Karel met recht #TROTS op mag zijn!
Karel en Lonneke
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TEKST

INTERVIEW

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Marijke Ruiten

Jacco Ruiten loopt de
ruime, zonovergoten
woonkamer in. “Een
oude bakkerij die we
zelf helemaal hebben
verbouwd. Een megaklus
die jaren in beslag
heeft genomen.
Maar het verbouwen
werkte voor ons
therapeutisch.” De woorden
stromen enthousiast
en in rap tempo uit zijn
mond. Midden in de
woonkamer, op een grote,
comfortabele hoekbank,
liggen de kinderen
van Jacco en Marijke
Ruiten uit Den Helder:
Mila (19) en Hessel (22).
Twee jongvolwassenen,
beiden met een variant
van het syndroom van
Vici (zie kader), een zeer
progressieve ziekte. Tussen
de kinderen in zit Amy,
werkzaam op ODC de
Troubadour in Den Helder.
Vandaag neemt zij de zorg
voor de kinderen op zich.

ONTD EKKI NGSZONDER REIZIGERS
VERWACHTINGEN
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Ik negeerde
haar opmerking
en ging naar
huis

“Mijn zwangerschap van Hessel verliep
voorspoedig”, vertelt Marijke even later
als we bij Hessel en Mila plaats hebben
genomen aan de eettafel. “Ook na zijn
geboorte leek er niets aan de hand.
Na drie maanden merkten ze op het
consultatiebureau dat hij achterliep
in ontwikkeling. Hessel lachte niet
en had weinig spierspanning in zijn
lijf. We werden doorgestuurd naar
het ziekenhuis en daar werd na een
hoofdscan duidelijk dat Hessel geen
hersenbalk had.” Een aandoening die
niet direct ernstig is, dus Jacco en Marijke
reden gerustgesteld weer naar huis. Tot
Hessel met dertien maanden zijn eerste
epileptische aanval kreeg. Omdat zowel
Marijke als Jacco een zorgachtergrond
hebben, was er geen paniek. Wel het
besef dat dit een slecht teken was.
Net als alle ouders van een kind met
een ernstige beperking, kwamen ook
Jacco en Marijke in een mallemolen
van onderzoeken terecht. Marijke: “Je
bent erg zoekende als jonge ouder
met een bijzonder kind, maar krijgt
vaak geen antwoorden. Uiteindelijk
zijn we, mede doordat we ernaar
vroegen, doorgestuurd naar het
VUmc. Daar kwamen we in contact
met kinderneuroloog Smith. Toen we
vroegen wanneer Hessel weer naar huis
mocht, reageerde hij helder en direct
door te antwoorden: ‘Nu. Jullie zullen
hiermee moeten leren leven’. Hij heeft
ons heel duidelijk en open verteld hoe
het ervoor stond met Hessel en dat was
vanwege de epilepsie niet best. We
gingen naar huis, realiseerden ons dat we
een gehandicapt kind hadden en zetten
een streep door alle verwachtingen die je
hebt bij het krijgen van kinderen.”

Hessel
Op het strand. V.l.n.r. Rosa, Hessel, Mila
en Jacco.

Geen drager
“Omdat we nog een kinderwens hadden,
wilden we graag weten of er kans was
op hoge risico’s. We kwamen terecht
op de afdeling klinische genetica van
het VUmc. Daar kregen we te horen dat
we geen drager van het een of ander
waren en daardoor net als anderen de
kans van één op vier hadden op een
kind met een afwijking. En zo kwam
Mila tweeëneenhalf jaar na Hessel ter

wereld. Ook een ongecompliceerde
zwangerschap, een vlotte bevalling
en blijdschap. Tot ze vijf weken oud
was. De arts op het consultatiebureau,
ook bekend met Hessel, merkte op dat
Mila haar niet volgde met haar ogen. Ik
negeerde deze opmerking en ging naar
huis. Daar aangekomen besefte ik dat ik
hier niet aan voorbij kon gaan. Ik belde
de arts op en we belandden weer in het
ziekenhuis. Uit de Latijnse namen die
daar om onze oren vlogen, herkenden we
dat ook Mila geen hersenbalk bezat.”
Aanstekelijke lach op de camping
Marijke en Jacco besloten hun leven te
leiden zonder ‘lange ij’. Marijke stopte
met werken en was in haar omgeving
de eerste die met een PGB (Persoons
Gebonden Budget) ging werken.
Jacco had net een nieuwe baan als
voogd in de Jeugdzorg en bleef 24 uur
werken. Zo redden ze het precies. Hun
rijtjeshuis werd ingeruild voor de oude
bakkerij en ze besloten allesbehalve
bij de pakken neer te gaan zitten. “De
gemeente Den Helder is trouwens altijd
erg coulant geweest daar waar het gaat
om aanvragen”, vertelt Jacco. “En ook
het contact met onze huisarts is heel
speciaal. Daar kunnen we altijd terecht.”
Aan huis gekluisterd zitten leek de
twee niks. Ze gingen op zoek naar
een geschikte caravan en reisden met
zijn vieren door Europa. “Dat klinkt
overigens makkelijker dan het was. We
vroegen verschillende bedrijven om een
aangepaste caravan, maar omdat dat niet
tot de standaard behoorde, werkten ze
daar niet aan mee. Makkelijker bedacht
dan gedaan dus. Uiteindelijk vonden we
gelukkig een caravandealer die met ons
meedacht en na een enorme verbouwing
in een nieuwe caravan konden we op
pad.
De reizen met de kinderen waren
fantastisch. Genieten van de zon, elkaar,
de aanstekelijke lach van Hessel die
over de camping schalde. Mila en Hessel
genoten van de zon. Warmte deed hen
goed. De combinatie van water en wind
op zijn huid maakte Hessel extra blij.
En zelf konden we onderweg ook weer
opladen.”
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Marijke en Hessel in het water.
Mila
Hessel en Mila genieten van de warmte.

Mooie reizen in het buitenland werden
afgewisseld met periodes thuis. Van
jongs af aan komen Mila en Hessel op
de Troubadour, orthopedagogisch
dagcentrum in Den Helder. Jacco: “Dat
ze daar zo meedenken in hoe we de
kwaliteit van leven voor Mila en Hessel zo
hoog mogelijk kunnen maken, is ons veel
waard. Dat wil ik wel benadrukken. Die
meiden daar zijn een groot onderdeel
van ons leven. Dat is alleen maar meer
geworden toen het met de gezondheid
van Mila en Hessel achteruitging.”
De link
Want er kwam een moment dat Mila
en Hessel achteruitgingen. Daar waren
Jacco en Marijke enigszins op voorbereid
doordat ze er in 2013 achter kwamen
dat Mila en Hessel het syndroom van
Vici (variant) hadden. Een vriendin die
een college over erfelijke aandoeningen
volgde, bracht hen in contact met
klinisch geneticus dr. Lindhout van het
UMC. “Hij legde de link met een groep
kinderen met dezelfde afwijkingen
en dat waren er genoeg om een
wetenschappelijk onderzoek te starten”,
legt Marijke uit. “Tien jaar later kregen
we de uitslag van dit onderzoek. Hessel
en Mila waren toen al bijna 16 en 13
jaar. Alle ouders van de onderzochte
kinderen kwamen bij elkaar. We kregen
uitgebreide uitleg over het onderzoek.
Voor ons kwam dit te laat om aan nog
een zwangerschap te denken.”
Ontdekkingsreizigers
Bij Hessel begon de grote sterke
achteruitgang op zijn 17e. Hij kreeg een
PEG-sonde1. “Ik ben blij dat we tot die
tijd doorgezet hebben en altijd zelf eten
zijn blijven geven”, aldus Marijke. “En
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ook toen hij de sonde kreeg, zijn we zelf
eten blijven malen. Mila volgde met een
PEG-sonde. Het lijkt een cruciale leeftijd.
Hoewel ik er geen wetenschappelijk
bewijs voor heb, is die leeftijd bij beiden
een moment geweest dat ze sterk
achteruitgingen. Daarin moet ik zeggen
dat we ontdekkingsreizigers zijn. Er zijn
maar weinig kinderen met het syndroom
die deze leeftijd bereikt hebben.”
Ademnood
“Ten gevolge van griep en
longontstekingen werd de conditie
van Hessel en Mila slechter. Ze raakten
afhankelijk van zuurstof via een neusbril.
Dat houdt in dat er steeds een machine
meegaat die zuurstof produceert.
De zorg werd enorm gecompliceerd.
Uiteindelijk zijn we met clustermanager
Kim Hartman om de tafel gaan zitten.”
In overleg besloten ze dat er op de
dagen dat Jacco moest werken iemand

van de Troubadour in huis kwam om de
kinderen op weg te helpen. Jacco werd
zo ontlast van de dagelijkse zorg voordat
hij naar zijn eigen werk moest en Marijke
had op deze manier ondersteuning bij
de dagelijkse verzorging en in de bus
op weg naar de Troubadour. Marijke:
“Af en toe moesten we door ademnood
van een van de kinderen met spoed de
Troubadour in. Daarom kreeg ik een
sleutel van het pand. Verder spraken
we af dat als een van de twee kinderen
ziek zou worden, er een begeleidster in
huis bleef ter ondersteuning. Dat kon
omdat de groep van Mila en Hessel uit
vier kinderen met twee begeleidsters
bestond.”
Den Helder niet uit
In juni 2019 wordt Mila ziek en door haar
slechte conditie kunnen zij en Hessel
sindsdien niet meer naar de Troubadour.
Het huis van de familie Ruiten is als een

De variant van het Vici-syndroom
Het syndroom wordt veroorzaakt door een genetische fout op het chromosoom
18 epg 5. De hersenaandoeningen die hierbij horen zijn:
• Het ontbreken van een hersenbalk, de verbinding tussen beide hersenhelften
• Een tekort aan witte stof in de hersenen
• Andere vorm van holtes en hersenranden
• Afwijking aan de hersenstam
• Zware epilepsie
Deze aandoeningen samen maken duidelijk waar de ernst van de beperking
vandaan komt. Over het algemeen hebben baby’s een te klein hoofd (Mila en
Hessel zaten allebei onder de curve) en hebben ze een slechte of niet werkende
oogzenuw. Kinderen starten slap en hebben later juist stramme spieren. Er
ontstaat mogelijk staar, de hartspier werkt slecht en er is een nierafwijking. De
immuniteit is verlaagd waardoor ze zeer vatbaar zijn voor virussen en bacteriën.
Er is sprake van ernstige slikproblemen.

nevenvestiging geworden. Voor Marijke
geeft deze thuisondersteuning van de
Troubadour ruimte in haar dagelijkse
leven om overdag het huis met een
gerust hart te kunnen verlaten. Wel blijft
ze altijd als achterwacht in de buurt. De
stad gaat ze dus niet meer uit.
Gezamenlijk doel
Jacco en Marijke huren de begeleidsters
ook in via de PGB’s van Mila en
Hessel. Financieel staat dat los van de
Troubadour, ze komen in hun vrije tijd.
Zo kunnen Jacco en Marijke samen
naar een concert of de schouwburg en
onderhouden ze hun sociale contacten.
Er komen altijd twee begeleidsters
tegelijk omdat de zorg van Hessel en
Mila zo gecompliceerd is. Jacco: "Voor
ons als ouders is het fijn dat er bekenden
in huis zijn en voor de meiden is het
belangrijk dat ze samen zijn voor overleg
als er ingewikkelde zorgsituaties zijn.
Sprake van belangenverstrengeling is er
absoluut niet omdat deze samenwerking
loopt als een trein. Het gezamenlijke
doel is aandacht, zorg en liefde voor
Hessel en Mila en dat alleen is blijkbaar
voldoende om hier een unieke situatie te
laten bestaan.”
Houden van
Cindy Ruygrok is een van de
medewerksters die vanuit de Troubadour
bij Jacco en Marijke over de vloer komt:
“Die fijne samenwerking komt wel van
twee kanten, hè”, lacht ze. “Er is altijd
goed overleg en we denken allemaal
oplossingsgericht. Mila en Hessel komen
hier al van jongs af aan. Zelf ben ik
twaalf jaar geleden bij de Troubadour
komen werken dus ik ken ze inmiddels
al behoorlijk wat jaren. Mila en Hessel

zijn twee fantastische kinderen, waar we
allemaal veel van houden. Ze hebben
ons in hun tijd op de Troubadour zoveel
mooie momenten gegeven. Mila heeft
haar broer inmiddels ingehaald waar
het gaat om achteruitgang. De emoties
die ze voor vorige zomer nog liet zien,
blijven nu uit. Natuurlijk hoop je dat dat
tijdelijk is. Maar dat bleek niet het geval.
Dat heeft ertoe geleid dat er is gesproken
over welke kwaliteit van leven Mila nog
heeft. Hoe zwaar dit ook is, het contact
onderling voelt zo natuurlijk. Dat maakt
de situatie wel draaglijker.”
PEG is een afkorting van percutane endoscopische
gastrostomie. Door de huid heen wordt een
opening naar de maag gemaakt. Via deze opening
wordt een PEG-sonde geplaatst waardoor voeding
de maag kan bereiken.

1)

Rosa

M E E R L E Z E N?

Neem dan een kijkje op het blog dat Marijke een
aantal jaren heeft bijgehouden:
http://vicisyndroom.blogspot.com/
Foto’s en verhalen van de reizen die ze gemaakt
hebben vind je op:
http://ruiten4ineuropa.blogspot.com/.

In liefdevolle herinnering...
Een aantal weken na het interview is Mila, in de nacht van 27 februari, in het
bijzijn van haar ouders, in alle rust overleden. Ze is 20 jaar geworden. Het was
de wens van Jacco en Marijke om het artikel te plaatsen zoals van tevoren
bedacht, geschreven vanuit het moment dat Mila nog bij hen was. Voor Mila is
met vrienden, familie en medewerkers van de Troubadour een mooi afscheid
georganiseerd. Ook hierbij was de mooie samenwerking weer duidelijk
zichtbaar. Hessel kon niet bij de uitvaart aanwezig zijn. Een medewerkster van
de Troubadour bleef bij hem.
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Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
School:
Niveau:

Tessa Konijn
21 jaar
Maatschappelijke Zorg en Groen
Clusius College Alkmaar
MBO 4

Mest harken
tijdens een goed gesprek
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Een beetje druilerige dag in
Heerhugowaard. Op Kinderboerderij De
Bongelaar lopen de geiten in de weide,
reiken enorme kastanjebomen hun takken
naar de hemel en komt poes Pim aanlopen
voor een krabbel op zijn koppie. Een
prachtige plek midden in het Rosariopark.
Een mooie locatie om stage te lopen. Dat
vindt ook Tessa Konijn, derdejaars stagiaire
Maatschappelijke Zorg en Groen van het
Clusius College. Zij loopt een half jaar
stage op de Bongelaar en is nu ongeveer
halverwege.

TEKST & FOTOGRAFIE
Manon Bruijns
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Tessa is sinds november op
de kinderboerderij aan het
werk als stagiaire-begeleider
en heeft het naar haar
zin. “In het begin was het
even wennen. Ik had nog
niet in de verstandelijk
gehandicaptenzorg gewerkt
en vond het best spannend.
Maar ik wilde dit al heel lang.
Als kind wist ik al dat ik met
mensen met een beperking
wilde werken. Mijn eerste
stages, in het eerste en
tweede jaar, heb ik gedaan
in richtingen die ik minder
interessant vond. Ik wilde
mijn lange stage in het derde
jaar doen op een plek waar
mensen met een beperking
werken. Én ik heb iets met
dieren. De combinatie
is perfect. Toen ik mijn
stageplaats ging zoeken wees
iemand mij op de Bongelaar.
Volgens school kon ik
hier ook stage lopen, de
kinderboerderij voldoet aan
de eisen voor een stageplek.
Ik heb gesolliciteerd en
daarna was het snel geregeld.
Het is helemaal wat ik ervan
gehoopt had, ik ga met zoveel
plezier naar mijn werk.”
Angelique Dülger is
praktijkopleider van
de Bongelaar. Een
praktijkopleider is
verantwoordelijk voor het
praktische gedeelte van de
opleiding van leerlingen
in de praktijkperiode. Zij
begeleiden de stagiairs en
bespreken de voortgang van
de stagiair, bijvoorbeeld met
collega’s en de opleiding.
Binnen Esdégé-Reigersdaal
is vastgesteld welke niveaus
leerlingen stage kunnen
lopen op de locaties. “Wij
hebben het heel luxe, wij
worden benaderd door
stagiairs,” zegt Angelique.
“Wij kiezen, vanwege de
ondersteuningsvraag op

INTERVIEW
kunnen ondersteunen. Dat
is ontzettend leuk, het is
tenslotte misschien wel je
nieuwe collega!”

de Bongelaar, voor stagiairs
die al wat verder met hun
opleiding zijn. Dat sluit het
beste aan bij wat we nodig
hebben én kunnen bieden als
stageplek.”
Mest en een goed gesprek
In de weide bij de geiten
loopt ook een aantal mensen
in blauwe werkjassen. Ze
zijn in de weer met harken
en bakjes op het landje.
Ze harken de mest van de
dieren op en gooien het in
de kruiwagen die op het pad
staat. De werkploeg bestaat
uit een vijftal cliënten en
een begeleider. Het is een
gewone doordeweekse
dag, de kinderboerderij
wordt netjes gemaakt
voor de bezoekers die zo
gaan komen. Ondanks het
druilerige weer. Angelique:
“Tijdens het werk kom je tot
gesprekken die soms over de
dagelijkse dingen gaan, soms
over belangrijke zaken waar
cliënten mee zitten.” “Dat is
het echte begeleidingswerk,”
zegt Tessa, “daarin moet
ik nog veel leren. Wat zegt
iemand nu eigenlijk écht?”
Tessa doet de opleiding
tot bedrijfsleider op een

zorgboerderij bij het Clusius
College in Alkmaar. Na deze
studie gaan studenten
bijvoorbeeld aan de slag
als werkbegeleider in de
groenvoorziening of ze
starten zelf een zorgboerderij.
De opleiding van Tessa
geeft vooral theoretische
vakken over de zorgkant
van het vak: methodes
waarmee gewerkt wordt,
medische achtergronden,
lichamelijke verzorging,
verslavingsproblematiek.
Maar er wordt niet inhoudelijk
ingegaan op hoe je iemand
begeleidt in zijn of haar
dagelijkse werk. “Dat leer ik
hier. In het begin nam ik veel
te veel over. Mensen werken
zo zelfstandig hier! Hup hup,
even zo en dan was het werk
klaar. Maar dat was niet de
bedoeling. Nu heb ik mijn rol
gevonden. Ik leer het steeds
beter.”

Nederlands elftal
Langzamerhand begint Tessa
de cliënten goed te kennen.
“Je krijgt met iedereen een
band. Zo kan ik met Joren
lekker kletsen over voetbal.
Hij is er gek op. Zelf zit ik in
het Nederlands elftal voor
doven en slechthorenden.
We zijn vorig jaar vierde
van de wereld geworden. Er
had zeker brons in gezeten,
maar helaas… Ja, ik ben wel
fanatiek ja. Daarom speel ik in
de aanval, lekker doelpunten
maken. Het was in het begin
ook wel even spannend hoe
de cliënten om zouden gaan
met mijn slechthorendheid.
Ik kan wel liplezen, maar
dan moet iemand recht

voor me staan. Anders zie
ik het niet.” Angelique vult
Tessa aan. “Ze heeft heel
hard moeten knokken om te
komen waar ze nu is en ze is
ontiegelijk gemotiveerd. Dat
Tessa net als onze cliënten
een beperking heeft, is geen
probleem en tegelijk soms
ingewikkeld. Niet alle cliënten
kunnen zich aanpassen aan
Tessa, soms is dat te moeilijk.
Dat vergt dan veel van Tessa,
daar ligt een uitdaging.”
Tessa: “De meeste cliënten
hier kunnen mij gelukkig
goed verstaan. Sommige
kunnen zich niet aan mij
aanpassen. Dan vraag ik
gewoon ‘Henk, wat zeg je, kijk
me eens aan’, en dan komt
het vaak goed. Jeroen kent
veel gebaren, dat is heel leuk.
Kunnen we samen kletsen.”

Praktijkopleider Angelique
houdt Tessa goed in de gaten
en ze praten veel over hoe
het gaat. “Als praktijkopleider
bewaak je het leerproces van
een stagiair. Je bent continu
aan het aftasten wat iemand
nodig heeft en hoe wij daarin
zomer 2020 |
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Lia van Atten over de basisopleiding:

"Ik wilde weten
wat er in die
koppies omgaat."
“Soms loopt het hier toch weer
helemaal anders dan ik bedacht had”,
aldus Lia van Atten over haar werk als
begeleider op locatie Gasweg. “Je kunt
het nog zo mooi plannen van tevoren,
maar je hebt te maken met mensen met
een eigen wil en een eigen plan. Of de
techniek scheidt er mee uit. Geeft niks,
is juist leuk. Maar snel kunnen schakelen
is wel heel belangrijk.” En hup, weg is
ze weer. Er moet even iets geregeld
worden met de meneer van de BAM die
het intercomsysteem komt repareren.
Lia

Twee jaar geleden begon Lia bij cluster
Zonneheuvel als ADA-medewerker
(medewerker algemeen dagelijkse
activiteiten, red.). Deze functie is heel
divers. Wat je doet wordt per locatie
anders ingevuld. Het werk ligt vaak op
het gebied van huishoudelijke taken,
schoonmaken, boodschappen doen,
koken et cetera.
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“Ik begon op locaties de Klokketuin en de
Gasweg in Bergen met schoonmaakwerk.
Samen met de cliënten poetste ik hun
huizen. Bij de één neem je alles over, bij
de ander doe je het werk echt samen.
Superleuk! Je raakt al snel in gesprek
over van alles en nog wat. Er groeit een
band. Dat vind ik zo bijzonder.” Lia komt
oorspronkelijk niet uit de zorg. Ze heeft

jaren in kledingwinkels gewerkt en later
in een saunabedrijf achter de receptie
en in de horeca. “Wel altijd met mensen,
want dat vind ik fijn.” Op Zonneheuvel
was een vacature voor een ADAmedewerker. Clustermanager Ruurd
Heisse kende Lia persoonlijk en hij wist
zeker dat zij het werk met de cliënten
zou aankunnen en leuk zou vinden. Dat

had hij goed gezien. Na nog geen jaar
als ADA-medewerker begon Lia aan de
basisopleiding van Esdégé-Reigersdaal.
Lia: “Ik wilde heel graag meer weten
over wat er omgaat in die koppies. Ik wil
mijn cliënten beter begrijpen. Daarom
ben ik de basisopleiding gaan doen.”
Studeren had ze al een tijd niet gedaan.

Dat was best even lastig. “Ik moest er zo
hard voor werken dat ik mijn vrienden en
familie een jaar lang verwaarloosd heb.
En ik moest allemaal dingen doen die
ik nog nooit had gedaan. Bijvoorbeeld
reflectieverslagen schrijven. Veel van
mijn klasgenoten waren daar bekend
mee, maar voor mij was het nieuw. Daar
heb ik heel wat tijd ingestoken. Mijn

kinderen hielpen me om de verslagen
op de computer op te maken. Was
ik ook niet gewend: werken met een
computer, foto’s invoegen en dat soort
dingen. Later kreeg ik wel een groot
compliment van mijn leercoach. Mijn
reflectieverslagen waren de beste van
de klas. Ze kon zien dat ik heel goed had
leren kijken naar mijn eigen handelen.”
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Casus cavia
Roos Jambroes is leercoach van
Tover (Trainen Ontwikkelen
Verbinden Esdégé-Reigersdaal).
Zij begeleidde Lia tijdens haar
opleiding. “Ik heb Lia enorm
zien groeien. Ze is zo leergierig
en enthousiast.” Roos beschrijft
de opleiding als heel divers.
Methodieken, medicatie en hoe
de hersenen werken. Het komt
allemaal langs. “De studenten
onderzoeken zelfs kalfshersenen
tijdens een les.” Natuurlijk komt
er veel theorie aan te pas. Maar
ook veel praktijkgevallen. Tijdens
één van de lessen kwam ‘casus

Iedereen
krijgt dezelfde
ingrediënten, maar
je bakt je eigen
appeltaart.

zij-instromers schrijven zich in. Zo zie je
ook dat iedereen zijn eigen kennis en
ervaring meeneemt in de opleiding en
er soms hele andere ideeën langskomen.
Roos: “In de groep van Lia bespraken we
een onderwerp dat voor iedereen anders
uitpakte. De basis was hetzelfde, maar
iedereen kwam met iets heel anders
Marijn schenkt water in.

Tannie

Marijn en Lia

cavia’ langs. Een cliënt heeft cavia’s in zijn
appartement. Hoe ga je daar mee om als
begeleiders? “Lia stelde zich op als een
echte begeleider. Ze keek heel goed naar
het handelen van het team begeleiders
en naar de wensen van de cliënt. Zoeken
naar mogelijkheden om de huisdieren
te kunnen houden, zodat het voor de
diertjes, de cliënt en de begeleiding een
goede situatie blijft. Dat deed ze heel
knap.”
Je bakt je eigen appeltaart
De basisopleiding is een één-jarige
opleiding waarin je leert volgens de
visie en uitgangspunten van EsdégéReigersdaal te werken in de functie
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van begeleider. In veertig lesweken
komen thema’s aan bod die spelen in
de ondersteuning van mensen met
een beperking. De opleiding is voor
iedereen te doen. Of je universitair bent
opgeleid of helemaal geen vooropleiding
hebt, het maakt niet uit. Het is vooral
een persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Je leert kijken naar jezelf
en je eigen handelen, je ontwikkelt je van
onbewust onbekwaam naar onbewust
bekwaam.
De opleiding wordt veel gedaan door
ADA-medewerkers die begeleider
willen worden, maar ook begeleiders
die hun vakkennis willen opfrissen en

Lia schept pasta op.
(rechts Tannie)

Mijn eerste
slaapdienst
alleen vond ik
wel spannend. Er
schoot van alles
door mijn hoofd.

aanzetten. Dat is zo mooi. Uiteindelijk
werd dat de rode draad door de hele
opleiding. Iedereen krijgt dezelfde
ingrediënten, maar je bakt je eigen
appeltaart. Die kreet gebruiken we nu
nog bij Tover.”
In het voorjaar behaalde Lia haar diploma
met een prachtige cijferlijst. “Het was
een zware tijd. Ik vond alles boeiend,
maar moest dingen echt wel drie keer
lezen om het goed op te nemen. Maar
wat ben ik blij dat ik het gedaan heb! Het
is zo gaaf. Ik snap beter hoe processen
werken en wat het betekent om een
verstandelijke beperking te hebben. Ik
vind het geweldig!” Op locatie Gasweg

werkt ze nu alweer bijna een jaar als
begeleider. Dat was in het begin wel
even omschakelen. Voor haar én voor
de cliënten. Want die verandering van
rol bracht ook met zich mee dat ze
soms op een andere manier haar tijd
moet indelen. Nu is ze er voor iedereen
tegelijk, voorheen had ze vaak een
hele middag voor één cliënt. “Dat is
soms lastig. Het komt wel goed, maar
heeft even tijd nodig.” Toen Lia net als
begeleider begon, heeft ze eerst twee
weken met collega’s meegelopen. “Je
leert in je opleiding wel heel veel, maar
wat en hoe precies bij de mensen die
hier wonen, natuurlijk niet. Ik moest
leren hoe ik iemand met een lichamelijke
beperking uit bed moest halen en wat de
regels en afspraken zijn met de mensen
die hier wonen. Mijn eerste slaapdienst
alleen vond ik wel spannend. Er schoot
van alles door mijn hoofd: Als het maar
goed gaat, als het brandalarm maar niet
afgaat, als ik maar wat slaap… Maar het
viel reuze mee en nu slaap ik prima”,
lacht ze.
En de toekomst? Lia heeft al van alles
bedacht. “Ik wil een cursus over autisme
doen. En wie weet wat daarna nog
allemaal. Maar nu eerst maar eens
genieten van wat ik heb geleerd en
hoe het nu gaat. Want dat is het. Echt
genieten.”
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Jantjes ‘afvalrace’ is een
ontdekkingsreis langs koe en vis
“Wil je weten hoe ik hier terecht ben gekomen? Pfoe, vraag dat maar aan
Marijke. Dat soort dingen weet ik dus niet. En daar heb je het al. Ik luister wel
naar mensen, maar niet alles blijft hangen. Als ik naar buiten loop ben ik het
alweer vergeten. Je ziet misschien niks aan mij, maar ik heb wel een beperking.
Ik kom niet overal even makkelijk mee. Daarom is het voor mij zo fijn om hier te
sporten. In een gewone sportschool red ik het niet.”
Iedere maandagmiddag fietst Jantje de
Vries vanuit Stompetoren richting De Draai
in Heerhugowaard. Daar werkt ze in de
fitnessruimte van AC de Reiger een uur
hard aan haar conditie. De crosstrainer, een
roeiapparaat, een hardloopband… ze legt
een heel parcours af. “En daarna ga ik vaak
nog tennissen met de stagiaire”, vult Jantje
aan. “Die crosstrainer, daar stond ik eerst vijf
minuten op. Nu zit ik op dertien. Ik ga dus
echt vooruit.”
“Veel ondersteuning heb ik niet nodig. Ik heb
een bandje om mijn pols dat
ik voor het apparaat houd en
dan geeft hij aan wat ik moet
doen. Maar als er iets is kan ik
het vragen. En nog een keer
vragen. En nog een keer. Ik
heb het in mijn rug en moet
afvallen. Dan pas kunnen ze
opereren. Daarom ben ik hier
een jaar geleden gestart.”
“Naast het sporten ga ik ook
naar diëtist Suzan Nieman, die
bij Esdégé-Reigersdaal werkt. En ik zwem een
uur in de week. Inmiddels meerdere baantjes
achter elkaar. Toen ik net bij Suzan kwam, zei
ze dat ik meer moest eten. Dat had ik echt
nooit verwacht. Maar het klopte. Ik viel af.
Het gaat om wat je eet. Ik ben meer groenten
gaan eten en vlees van de koe en niet van het
varken. Dat is minder vet. Vis? Dat at ik nooit.
Ik dacht dat ik dat niet lustte, maar ik eet nu

Vis? Dat at ik nooit.
Ik dacht dat ik dat
niet lustte. Nu eet ik
ook kabeljauw.
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ook kabeljauw!”
Was het dan misschien Suzan die begon over
de fitness? “Inderdaad”, legt Marijke Greuter
– die Jantje ondersteunt bij de fitness – even
later uit. "Via de huisarts kwam Jantje bij
Suzan. Zij bracht het in bij het team Voeding
en Beweging. Met fysiotherapeute Elles
Lievendag kwam Jantje vervolgens bij de
fitness. En inmiddels sport ze al behoorlijk
zelfstandig.”
Terug naar Jantje: “Een uur voor ik ga slapen
neem ik wat kwark. Zodat er iets in mijn
maag zit. Ik kon namelijk ’s nachts mijn bed
uitkomen om zes boterhammen te eten. Ik
vind het nog steeds lastig, maar het is niet
meer zo extreem. Met dat soort oplossingen
komt Suzan ook.”
“Met sporten heb ik er ook wel eens dagen
tussen zitten hoor, dat ik denk: joh, moet ik
nou echt. Maar dan ga ik toch en als ik er dan
eenmaal ben dan vind ik het toch weer lekker.
Soms wil ik ook meer calorieën verbranden
dan ik die dag zou doen. Dan zeggen ze
weleens dat ik een beetje moet dimmen. Mijn
haren worden altijd helemaal nat. Ik vind het
wel zwaar, maar wil wel doorgaan. Naast het
feit dat ik afval, kan ik nu ook weer een stukje
rennen. Dat voelt fijn. Het is hier kleiner dan
in veel andere sportscholen en er is meer
aandacht. Fijn dat dit er is!”
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Hou je van Sesamstraat, dan hou je van Tim. Hij heeft bijna alle
bewoners van Sesamstraat al gemaakt: Tommie, graaf Tel, Bert
en Ernie. En alsof dat nog niet genoeg is maakt Tim er ook hele
shows mee. In de studio van Tim bij 't Gilde in Enkhuizen komen
zijn poppen tot leven. En Tim tot rust.
't Gilde in Enkhuizen gebruikt kleine
ruimtes binnen de groepslokalen. Deze
‘studio’s’ zijn persoonlijke kamers van
cliënten, die dit nodig hebben om de dag
goed door te komen. De kamers zijn dan
ook voor iedere gebruiker anders. Bij de
één is de kamer verduisterd, bij de ander
staat er een bed in en bij weer een ander
een spelcomputer.
Die van Tim heeft een bureau, een kast
met zijn spullen en hij heeft er zijn Ikea
Poäng-stoel. Zo’n luie stoel die een
beetje wipt als je je met je benen op de
grond afzet. “Word ik ontspannen van”,
verklaart Tim. “Als ik druk word in mijn
hoofd dan ga ik muziek luisteren in mijn
kamer en zit ik in mijn stoel. Dan word ik
rustig.” “En wij ook!” lacht begeleidster

Bettine. “Want Tims muziekkeuze is
niet altijd die van de anderen hier op de
groep.”
Balans is het toverwoord
Bettine werkt veel met Tim. “Sinds we
de studio’s hebben zien we Tim groeien.
Wanneer hij overprikkeld raakt zoekt hij
zelf zijn studio op of we bieden we hem
daar even een rustmoment aan. Door die
balans tussen meer of minder prikkels
kan hij meedoen aan groepsactiviteiten
zoals boodschappen
doen en sport. We
zijn super trots
op hem dat
hij het zo
goed
doet.”

Soms moet de begeleiding Tim wel een
beetje helpen met kiezen voor de rust.
Dat is niet altijd leuk. “Bettine is streng
maar rechtvaardig,” zegt Tim.
Dames en heren…
Tims persoonlijke favoriete activiteit is
Sesamstraat poppen maken. Omdat Tim
niet van half werk houdt, schrijft hij er
ook een poppenkastverhaal bij, maakt hij
decorstukken en zoekt hij er muziek bij.
De cliënten en medewerkers van 't Gilde
worden dan getrakteerd op een show.
Tims Poppenshow. En dat mede
dankzij die rust van de studio.
En Tims talent, natuurlijk.

TEKST
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VA K K U N S T
Psychose: een verstoring
van de realiteitstoetsing.
Het brein is niet meer in
staat om prikkels uit de
binnen- en buitenwereld
juist te interpreteren
en te ordenen. Jacinta
Bruin is Arts Verstandelijk
Gehandicapten (AVG)
en Christine Zielhuis is
orthopedagoog en volgt op
dit moment de opleiding
tot GZ-psycholoog. Beiden
vertellen zij, vanuit hun
eigen perspectief, over
de psychiatrische ziekte
psychose.

Eric Minten

PSYCHOSE
Een realiteit die alleen de jouwe is
Een verstoring van de realiteitstoetsing
dus. Lastig daarbij is dat de persoon
in kwestie overtuigd is van zijn eigen
realiteit. Er kan daardoor al snel sprake
zijn van weinig of geen ziektebesef. Ga
maar na: hoe werkelijk is jouw eigen
realiteit? Uitleggen dat de persoon de
delen van de wereld om hem heen
verkeerd ziet, dat hij of zij niet in de
gaten gehouden wordt door de geheime
dienst, is niet altijd mogelijk. Het kan
gemakkelijk tot een verslechtering van
de onderlinge relatie leiden. Niet alleen
is het confronterend wanneer iemand
zegt dat jouw realiteit niet klopt, het zou,
in de beleving van de ander, net zo goed
een bevestiging van hét complot kunnen
zijn.
Problemen bij psychose
In zijn boek In gesprek met psychose
(2012), beschrijft Jules Tielens vier
onderdelen waaruit de problemen bij
een psychose kunnen bestaan.
1. Problemen in de betekenisgeving;
2. Problemen in de waarneming;
3. Problemen bij cognitief functioneren;
4. Problemen in het emotionele leven.
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1. Problemen in de betekenisgeving
De hele dag door geven we betekenis
aan de wereld om ons heen. Hiervoor
gebruiken we onze zintuigen en onze
gedachten en gevoelens. Het geven
van betekenis aan de materiële wereld
levert voor iemand met een psychose
meestal geen problemen op. Tielens zegt
hierover: “Je ziet bij psychotische mensen
ook zelden problemen bij deze materiële
zaken. Iemand met een psychose vindt
een stoel, net als wij, een stoel.”
Dit eenduidige zicht op de realiteit
verloopt bij immateriële zaken echter
verstoord. Je staat er wellicht niet
bij stil, maar de betekenisgeving van
ons sociale verkeer, is een behoorlijk
complexe aangelegenheid. Er zijn meer
dan voldoende mogelijkheden voor een
verkeerde interpretatie. Om fouten in de
interpretatie van onze sociale omgang
te voorkomen, gebruiken we normaal
gesproken de context van de situatie.
Wat een ander met zijn of haar gedrag
wil zeggen, wordt voor een groot deel
duidelijk door de situatie waarbinnen het
gedrag wordt vertoond.

Jacinta: “Een van de meest voorkomende
verstoringen in de waarneming bij
mensen met een psychose is het gevoel
achtervolgd te worden. Men denkt
dat anderen het doorlopend op hen
gemunt hebben. Dit kan gaan om
specifieke personen die, bijvoorbeeld
tijdens het winkelen, in de beleving
van de persoon, steeds opduiken. De
persoon in kwestie kan denken dat zij
kwaad in de zin hebben. Soms kun
je deze gedachten in een gesprek
een beetje ontkrachten. Echter,
wanneer er sprake is van een floride
psychose, dit is een psychose die al
langere tijd gaande is en helemaal
doorontwikkeld is, krijg je mensen
niet meer van hun gedachten af. Zulke
verstoorde waarnemingen kunnen
tijdens een normaal verlopend
gesprek terloops ter sprake komen.
Wanneer je erop doorvraagt, zie je dat
mensen het gevoel krijgen dat ze niet
geloofd worden. Soms worden ze dan
wat voorzichtiger met hun verhaal,
maar blijven vast overtuigd. Ook zijn
mensen vaak angstig. Ze slapen slecht
en het dagelijks functioneren gaat
moeizaam.”
Christine: “Een treffend voorbeeld van
het niet meer kunnen functioneren
is te zien in de film A beautiful mind
met Russel Crowe. De hoofdrolspeler,
een wiskundige, raakt volledig in de ban
van zijn psychose. Normaal functioneren
is niet meer mogelijk. Hij wordt in zijn
realiteit doorlopend achtervolgd door
mensen, die visuele hallucinaties blijken
te zijn. Hij loopt vast in berichten uit
vage brievenbussen en zijn briljante

ideeën, die op vele schoolborden staan
uitgeschreven, zijn volslagen onzin. Zijn
dagelijks leven staat volledig in het teken
van zijn ziekte.”
Bij de interpretatie van de sociale
context, zoals tijdens het winkelen,
hebben we een enorme hoeveelheid
genuanceerde keuzes en mogelijkheden
die ons helpen het gedrag van anderen

Alles wordt
gezien als bewijs
van die ene
gedachte. Wat
er ook gebeurt,
de persoon in
kwestie ziet zijn
eigen realiteit
bevestigd.
juist te interpreteren. Mensen met
een psychose hebben dit scala aan
mogelijkheden niet meer. Telkens is
één bepaalde interpretatie van de
context dominant. Tielens gebruikt het
voorbeeld van een grootheidswaan.
Iemand met een dergelijke waan zal
doorlopend denken dat iedereen hem
geweldig vindt en aanbidt. Hij geeft

aan dat interpretaties als het ware
‘voorgeprogrammeerd’ zijn. Mensen met
een psychose worden als een magneet
naar deze interpretaties toegetrokken
zonder dat zij nog andere mogelijkheden
(kunnen) overwegen.
Christine: “In het geval van een psychose
worden de dingen die mensen ervaren
doorlopend dezelfde kant op getrokken.
Alles wordt gezien als bewijs van die
ene gedachte. Wat er ook gebeurt, de
persoon in kwestie ziet zijn eigen realiteit
bevestigd. ‘Zie je wel dat ik in de gaten
gehouden wordt. Zie je wel dat Michael
Jackson verliefd naar mij kijkt via de tv!
Hij knipoogde naar mij! Zie je dat dan
niet?!’ In dat soort gevallen wordt de
realiteit consequent anders gelabeld.”
Jacinta: “Het is kenmerkend dat
de verkeerde interpretaties van de
werkelijkheid bij een persoon tijdens
een volgende psychose in dezelfde vorm
terugkomen. Dezelfde beroemdheid
komt ineens weer terug in de verhalen
die de persoon in kwestie vertelt of
dezelfde achtervolgingswaan komt weer
terug. Het is blijkbaar zo dat dezelfde
persoonlijke ervaringen getriggerd
worden bij een volgende psychose. Zo’n
terugkerend verhaal is voor ons een
indicatie dat we extra alert moeten zijn.”
Naast dit gebrek aan alternatieve
interpretaties verloopt, tijdens een
psychose, het denken ook anders. Het
brein denkt sneller en legt veel bredere
associaties dan normaal. Hoewel een
brein onder normale omstandigheden
ook veel associaties legt, wordt het
leeuwendeel daarvan weggefilterd
omdat ze onbruikbaar zijn.
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Christine: “Mensen met een psychose
vertellen ook wel dat de wereld
ongefilterd bij hen binnenkomt. Hier
worden zij ontzettend moe van.”
Het is dus maar goed dat ons brein
zo’n filtermechanisme heeft. Zouden
alle associaties even nadrukkelijk
binnenkomen dan zou je behoorlijk in de
war raken. Dit is dan ook precies wat de
omgeving van iemand met een psychose
als eerste waarneemt: de persoon komt
verward over. Tielens stelt dat de persoon
zichzelf niet als verward ziet, maar juist
als iemand die heel hard nadenkt.
Christine: “Voor mensen met een licht
verstandelijke beperking geldt dat
zij soms kunnen vertellen over hun
ervaringen. Zo kan die informatie een rol
spelen bij een diagnose. Bij mensen met
een zwaardere verstandelijke beperking
is dat moeilijker. Bij hen is het belangrijk
dat je goed kijkt naar wat er aan de
hand is. Anton Došen1 spreekt over een
‘desintegratie van de gehele persoon’. Je
ziet een persoon, bij wijze van spreken,
uit elkaar vallen. Het lukt die persoon
niet meer om te blijven wie hij was.
Iemand met een ernstig verstandelijke
beperking kan niet vertellen: ‘Ik zie ze
letterlijk vliegen’. Toch kun je dan gedrag
zien dat je eerder niet gezien hebt.
Mensen kunnen bijvoorbeeld dingen uit
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de lucht lijken te slaan. Tegelijk blijft het
altijd lastig om dat gedrag op zichzelf
te labelen. Het is meer een optelsom
van verschillende dingen. Komt gedrag
bijvoorbeeld alleen onder bepaalde
omstandigheden voor? Is er sprake
van cognitief verval of een verval van
vaardigheden? Het is in de behandeling
vaak zoeken naar wat werkt. Het stellen
van een heldere diagnose is niet altijd
eenvoudig. Je bent op zoek naar dingen
die je kunt doen om iemand weer wat
levenskwaliteit te geven.”
2. Problemen in de waarneming
Door verstoring van de waarneming
kan een persoon met een psychose last
van hallucinaties hebben: dingen horen,
zien, voelen, proeven of ruiken die er
niet zijn. Het zijn waanwaarnemingen
die voor de persoon in kwestie waar
zijn. Tielens geeft als voorbeeld dat een
persoon met een psychose mensen op
straat over hem of haar kan horen praten
en dan ook nog precies díe dingen waar
de persoon zelf nét aan dacht. Mensen
kunnen doorlopend gas ruiken, bloed
proeven of straling op hun huid voelen.
Daarnaast kunnen mensen ook vreemde
lichaamsbelevingen hebben. Zo kunnen
zij bijvoorbeeld het gevoel hebben

dat er vreemde dingen in hun lichaam
zijn geplaatst waarmee zij in de gaten
gehouden worden.
Christine: “Voor mensen met een
verstandelijke beperking is het soms
heel moeilijk om te onderscheiden of zij
stemmen in hun hoofd horen of dat er
sprake is van, wat ik noem, ‘zelfpraat’. Jij
en ik horen ook de hele dag stemmen.
We kunnen dat herkennen als onze eigen
stem of gedachten. Of er gebeurt iets
en je hoort bijvoorbeeld de stem van je
moeder die daar altijd iets van vond. In
dat laatste geval labelen wij dat als een
herinnering. Dus wanneer is iets een
psychose, zelfpraat of een herinnering?
Voor mensen met een verstandelijke
beperking is dat soms moeilijk te
onderscheiden.”
3. Problemen bij cognitief
functioneren
‘Cognitieve functiestoornissen’ is het
jargon voor wat hier bedoeld wordt.
Een verstoorde cognitieve verwerking
van allerlei soorten informatie.
Ook deze informatieverwerking is
onder normale omstandigheden zo
vanzelfsprekend dat hij nauwelijks
opvalt. Zo is het interpreteren van de
toon van een gesprek, het herkennen van
gezichtsuitdrukkingen, flexibel kunnen
schakelen tussen verschillende taken en
onderwerpen, het filteren van informatie

en het omgaan met abstracties normaal
gesproken geen probleem. Bij mensen
met een psychose werkt dit anders.
Tielens geeft aan dat bijvoorbeeld onze
taal vol abstracties zit. Gezegdes kunnen
door mensen met een psychose
daardoor volledig verkeerd begrepen
worden. Ze kunnen bijvoorbeeld
gemakkelijk letterlijk opgevat
worden. Tielens geeft als voorbeeld
dat hij ooit een patiënt vroeg of
deze ‘lekker in zijn vel’ zat? Waarop
de patiënt vroeg wat zijn vel ermee te
maken had? Ook het niet herkennen
van gezichtsuitdrukkingen kan tot
verkeerde interpretaties leiden. Juist
in communicatie geven non-verbale
signalen veel informatie. Wanneer
deze niet of verstoord waargenomen
worden, kan het gedrag van anderen
makkelijk verkeerd gelabeld worden.
Voeg hier de eerdergenoemde
magneetwerking van bepaalde
interpretaties aan toe en een
alternatieve realiteit ligt voor het
oprapen.
4. Problemen in het emotionele leven
Als vierde probleem bij een psychose
benoemt Tielens emotionele
vervreemding. Hij stelt dat je in normaal
dagelijks contact kunt reageren op wat
een ander je geeft. Bijvoorbeeld warmte,
aandacht, begrip, vriendelijkheid, etc.

Een persoon met een psychose kan hier,
volgens Tielens, weinig mee. Er is sprake
van afstand zonder dat je het gevoel
krijgt dat de persoon in kwestie hiervoor
kiest. Deze vervlakking is vaak ook terug

De omgeving
van mensen met
een psychose
haakt uiteindelijk
vaak af. Mensen
met een psychose
zijn voor hen niet
meer te volgen.
te vinden in de manier waarop iemand
spreekt of diens gezichtsuitdrukkingen.
Door het ontbreken van een emotionele
gedrevenheid kan een persoon apathisch

overkomen. Tielens zegt: ‘Zo ontstaat
een emotioneel arme wijze van contact.’
Deze emotionele barrières voeden een
ander probleem dat mensen met een
psychose vaak ervaren: eenzaamheid.
Christine: “De omgeving van mensen
met een psychose haakt uiteindelijk vaak
af. Mensen met een psychose zijn voor
hen niet meer te volgen. Een korte tijd
willen mensen het vreemde contact wel
volhouden, maar uiteindelijk moet het
dan wel klaar zijn met die rare verhalen.
Hierdoor kunnen mensen met een
psychose makkelijk vereenzamen.”
Chemie in het brein
Dopamine is een neurotransmitter
die een belangrijke rol speelt bij het
ontstaan en het verloop van een
psychose. Jacinta: “Dopamine is
noodzakelijk in onze hersenen. Het
activeert ons en kan ons een gelukkig
gevoel geven. Pas als je er te veel van
hebt, gaat het averechts werken.” Om
een psychose te kunnen begrijpen is het
belangrijk de rol van neurotransmitters,
en dopamine in het bijzonder, goed te
snappen.
Neurotransmitters
Neurotransmitters zijn chemische stofjes
die de signaaloverdracht regelen tussen
zenuwcellen. Zenuwcellen zijn met
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elkaar verbonden via synapsen. Wanneer
een zenuwcel een impuls (een zeer klein
elektrisch signaal) ontvangt, worden er
neurottransmitters vrijgemaakt uit deze
cel. Deze neurotransmitters hechten
zich aan de receptoren van een
volgende zenuwcel. Door deze
hechting gaan de ionenkanalen
in de ontvangende zenuwcel
open waardoor er een in- of
uitstroom van ionen plaatsvindt.
Ionen zijn positief of negatief
geladen. Wanneer er voldoende
neurotransmitter is afgescheiden en
gehecht is aan de receptoren, kan het
spanningsverschil in de betreffende
zenuwcel, als gevolg van de in- of
uitstroom van ionen, groot genoeg
worden om een actiepotentiaal
op te wekken. Dit maakt dat een
zenuwcel zijn eigen elektrische
signaal kan afvuren. Op deze manier
worden signalen tussen zenuwcellen
doorgegeven. Dit gaat met een zeer
hoge snelheid. Neurotransmitters die
zijn uitgescheiden worden opgeruimd
door enzymen of weer opgenomen
door de zenuwcel. Hierdoor stopt de
spanningsopbouw in de zenuwcel
waardoor deze stopt met het afgeven
van een impuls.
De verschillende neurotransmitters
hebben allen een verschillende functie.
Serotonine wordt, zo zegt Tielens, in
verband gebracht met stemmingen. Bij
dopamine is er een verband gevonden
met psychose. Het brein moet de hele
dag allerlei indrukken verwerken. Van
buitenaf komen prikkels het brein
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binnen via onze zintuigen en van
binnenuit is ons brein betrokken bij
gedachten en emoties. Al deze activiteit
wordt getransporteerd via impulsen en
zenuwcellen. Een impuls die te zwak

Juist vanuit hun
angsten zijn ze
achterdochtig
over wat je ze
gaat geven. Ook
kunnen mensen
het idee hebben
dat het vanzelf
wel weer goed
komt.
is dooft uit en komt dus niet door en
een impuls die te sterk is zou het brein
overbelasten. Bij het regelen van de
sterkte van de signalen is dopamine
betrokken. ‘De volumeknop in ons
brein’, noemt Tielens het. Dopamine
heeft hierbij niet alleen invloed op

het verzwakken of versterken van een
signaal, het heeft ook invloed op de
wijze waarop we betekenis geven aan
de dingen. Het bepaalt hoeveel emoties
we voelen bij de dingen die het brein
verwerkt. Tielens noemt dopamine in
dat opzicht de ‘markeerstift’ van ons
brein. Dingen die belangrijk zijn om te
onthouden worden met meer dopamine
gemarkeerd dan dingen die minder
belangrijk zijn.
Medicijnen
Jacinta: “Psychose is een psychiatrische
ziekte waar we nog maar weinig van
weten. Je kunt geen diagnose stellen
door bloed te prikken of een MRI-scan
van de hersenen te maken. Het enige
dat we weten is dat bij een psychose
dopamine in de hersenen doorlopend
geactiveerd wordt en ervoor zorgt dat
het proces van angsten en vreemde
waarnemingen gaande blijft. Wanneer
we een medicijn geven, is dit een
anti-dopamine medicijn. Je ziet de
psychotische belevingen dan verbleken.
Dit heeft wel tijd nodig. Het kan een
paar dagen tot een week duren voordat
het medicijn effect heeft. Tegelijk kom
je ook wel tegen dat het een paar
maanden duurt voordat iemand weer
een beetje zichzelf is. Ongeveer 50 tot
70 procent van de mensen met een
psychose kun je uitleggen waarom het
beter is om medicijnen te nemen. Je
kunt vertellen dat ze er weer wat beter
van gaan slapen en dat ook de angsten
minder zullen worden. Er is echter ook

een groep waarbij die boodschap niet
aankomt. Juist vanuit hun angsten zijn ze
achterdochtig over wat je ze gaat geven.
Ook kunnen mensen het idee hebben
dat het vanzelf wel weer goed komt.
Een psychose gaat echter bijna nooit
vanzelf over. Ik heb wel eens een patiënt
gehad waar ik dagelijks mee ging praten
om haar te bewegen de medicijnen
te nemen. Maar wat ik ook probeerde
ze wilde het niet. Uiteindelijk, en dat
zijn uitzonderlijke gevallen, kan het
voorkomen dat je iemand dan, ondanks
zijn of haar weerstand, toch medicijnen
geeft. Iemand is dan al weken angstig
en ernstig verward en er is geen herstel
zichtbaar. Je spreekt dit uitgebreid door
met een heel team. Je wilt er met elkaar
zeker van zijn dat er geen andere opties
meer zijn.”
Christine: “De veranderingen in
dopamine spelen op twee plekken in
de hersenen een rol. Ten eerste in het
frontale gedeelte van de hersenen. Dit
is het gedeelte van de hersenen waar je
dingen plant, waar emoties gereguleerd
worden en het abstract denken
plaatsvindt. In dit gebied kan bij een
psychose minder dopamine voorkomen
waardoor mensen apathisch worden.
Ze komen dan eigenlijk tot niets meer.
Nemen geen initiatief meer. Ze zitten
maar wat. Dit noem je dan negatieve
symptomen, omdat er iets verdwijnt en

je energie afneemt. Door het gebruik
van anti-dopamine medicijnen kunnen
deze negatieve symptomen prominenter
worden.
Het andere deel van de hersenen waar
de dopamine effect heeft, ligt dieper
in het brein, in het centrale deel. Hier
is juist meer dopamine beschikbaar,
waardoor dit deel steeds meer overuren
gaat maken. Dit leidt tot wanen en
hallucinaties. Dit zijn de dingen waar
mensen heel erg moe van worden.
Dit noem je de positieve symptomen
omdat er iets bij komt. De positieve
en negatieve symptomen kunnen
gelijktijdig voorkomen, maar ook los van
elkaar.”
Verschillende ziektebeelden
Christine: “De ene mens kan vatbaarder
zijn voor een psychose dan de ander.
Ook het gebruik van cannabis of
cocaïne kan een trigger zijn voor een
psychose wanneer je er al gevoelig
voor bent. Daarnaast kan een
psychose een onderdeel zijn van heel
veel verschillende ziektebeelden of
stoornissen. Zo heb je bijvoorbeeld de
klassieke schizofrenie waarbij je je hele
leven gevoelig voor psychoses bent
en regelmatig psychotische episodes
doormaakt. Daarnaast heb je mensen
die eenmalig een psychose doormaken.
Ook in een depressie kun je psychotische
momenten hebben en zelfs autisme
kan gepaard gaan met psychotische

symptomen. Het is dan ook belangrijk
dat wanneer je nadenkt over een
behandeling, je goed kijkt naar wat er
écht aan de hand is. Zo las ik over een
man die ten einde raad was omdat de
behandeling voor zijn psychose niet
aansloeg. Hij bleek echter geen psychose
te hebben, maar een dwanggedachte.
De behandeling werd aangepast
en binnen een jaar was hij van zijn
dwanggedachten af.”
Jacinta: “Ook mensen met een bipolaire
stoornis kunnen in de manische fase
psychotisch worden. Het is de fase
waarin ze zich goed voelen, vol energie
zijn, er helemaal voor gaan en weinig
slaap nodig hebben. De dopamine draait
dan op volle toeren en kan op die manier
tot een verstoring in de balans leiden
waarbij een psychose kan optreden. Een
van de dingen die we ook altijd graag
willen bij mensen met een psychose is
dat het slaappatroon hersteld wordt.”
1) Em. Prof. Dr. Anton Došen was bijzonder
hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen
met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten
van verstandelijke beperking’. Daarnaast was hij
(kinder)psychiater.

Bron:

Tielens, J. (2012). In gesprek met psychose (1e
druk, vierde oplage ). Utrecht, Nederland: De
Tijdstroom.

Meer weten over psychose?
www.psychosenet.nl

zomer 2020 |

39

TEKST

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE

Eric Minten

MIJN ONDERNEMERSGEEST

BLIJFT SPOKEN
Een griepje op haar 33e resulteerde in een dwarslaesie,
gevolgd door een coma. Ondernemer was ze. Nu cliënt
met een niet-aangeboren hersenletsel en een puber.
Maar Dicle Kilic is sterk en #TROTS op wat ze de afgelopen
jaren heeft bereikt.

Het overkwam haar tijdens een verblijf
in Turkije. Drie weken in coma in
het ziekenhuis van Izmir, vervolgens
naar Nederland gevlogen. “Kan je je
voorstellen dat je wakker wordt in een
vliegtuig en geen idee hebt wat er is
gebeurd? Dat overkwam mij dus”, vertelt
Dicle. “Vervolgens moest ik een week
in quarantaine – dan kun je echt gek
worden – en toen nog twee maanden
revalideren in Heliomare. Ik was verlamd
tot aan mijn nek.”
Is het realistisch om zo’n verhaal in een
paar regels te omschrijven? Eigenlijk
niet. Je kunt er een boek over schrijven.
Dat is Dicles plan ook, maar dat heeft

tijd nodig. Hier focussen we ons op de
#TROTS die Dicle voelt. Ze vecht, knokt,
strijdt en werkt hard. Ze kan inmiddels
weer lopen en is begonnen aan een
opleiding. Dicle: “Hoewel misschien
hard, ik zie het als een waarschuwing
dat ik een andere weg in moest slaan.
Bizar, dat wel. Ik dacht altijd dat je met
een beperking werd geboren of dat
het oude mensen overkwam. Niet mij.
Zakenvrouw. Tuurlijk niet.”
Het is te kort door de bocht om te
zeggen dat Dicle het vanaf dag een
voor elkaar had. Diepe dalen en vele
tegenslagen. “Toen ik uiteindelijk
ondersteuning van LOEK Hoorn kreeg,

kon ik in het begin alleen maar huilen.
Ik wilde verder met mijn hersenen,
maar ik redde het niet meer alleen.
Die ondersteuning helpt mij nu verder.
Samen zaken op een rijtje zetten, me
even terugfluiten als ik te hard wil.
Inmiddels ben ik ook aan de slag met
een jobcoach van Werk en Dagbesteding
West-Friesland. Ik wil presentaties geven
bij de GGZ als ervaringsdeskundige en
heb dat inmiddels ook al gedaan bij de
Basisopleiding van Esdégé-Reigersdaal.
Zelf volg ik een opleiding bij De
Hoofdzaak. Daar leer ik hoe ik voor een
groep moet staan. Mijn eerste certificaat
heb ik al op zak.”
“Mijn ondernemersgeest blijft. Ik
woon bijvoorbeeld in Hoorn aan het
Markermeer. Daar maken ze nu een
strand en dan bedenk ik me dat ik dit
appartement eigenlijk nu zou moeten
kopen omdat het straks veel meer waard
is. Dat soort dingen kan niet meer zo
makkelijk, maar ze blijven door mijn
hoofd spoken. Ik heb moeite grenzen te
stellen. Zowel lichamelijk als geestelijk.
Ook ik heb mijn plus- en minpunten.
Maar ik ben #TROTS dat ik de tweede
kans in mijn leven goed heb aangepakt.”

#TROTS
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Breekbaar en
sterk als glas
In de zomer heeft ze er geen tijd voor, dan werkt ze in
de tuin met échte bloemen. Maar van september tot het
voorjaar maakt Gerri bloemen van glas. Een priegelwerkje
soms. Maar dat bleek goed voor het herstel van haar fijne
motoriek. “Door het rommelen komt het weer terug.”

Gerri

Glas. Kleurig, breekbaar maar ook sterk.
Net als de mens. Een hersenbloeding
kan zomaar optreden en een leven
overhoop gooien. Patiënten houden vaak
hersenletsel over na zo’n gebeurtenis.
Dan volgt een lange periode van
revalidatie. En van acceptatie. Een tijd die
ook Gerri heeft meegemaakt. Met heel
veel zware momenten. Maar ook met
lichtpuntjes. Die ze aangreep en waaraan
ze zich optrok tot waar ze nu is. “Ik heb
al mijn naaimachines weggedaan. Ik kon
niet meer maken wat ik in mijn hoofd
had. En pas na vier jaar heb ik afscheid
genomen op de tennisclub. Het ging niet
meer”, zegt Gerri.
Aan de keukentafel bij Gerri Tesselaar
en haar partner Thijs de Waard. “Vaak
praten we hier thuis gewoon over haar
verhalen heen. Dan stopt ze vanzelf en
dan is ze kwijt waar ze het over had. Mooi
zo! roepen wij dan.” Hij lacht. Het gezin
heeft met humor en nuchterheid een
manier gevonden om met de nieuwe
situatie om te gaan. Gerri had in 2013 een
hersenbloeding. Zoon Pim vond haar op
het pad in de tuin. “Ik weet er niks meer

van. Ik heb een gat in mijn geheugen
van ongeveer twee maanden”, vertelt
Gerri. Het raakt haar nog steeds. Na de
hersenbloeding volgde een periode
van ruim zeven maanden waarin Gerri
meerdere malen geopereerd werd en
aan haar herstel werkte. Met succes!
Gerri: “Heliomare zei dat ik voortaan
rolstoelgebonden zou zijn.”
“Ineens stond ze los te dansen hier in de
huiskamer”, zegt Thijs. “Ongeëvenaard.”
Koffietijd
Gerri begon bij het Idee-atelier met
gemengde gevoelens. Liever wilde ze in
een normale omgeving aan de slag en
niet met mensen met een beperking,
daar voelde ze zich niet thuis horen.
“Herkenbaar, dat hebben veel mensen
met hersenletsel die hier voor het
eerst komen”, vertelt begeleider Tarcio
Nanne van het Idee-atelier in Alkmaar.
“Mensen voelen zich niet hetzelfde als de
mensen die ze hier op de dagbesteding
zien zitten. Die acceptatie en hoe om te
gaan met cliënten die in Gerri’s beleving
anders waren dan zij kostte tijd.” In het
begin richtte Gerri zich vooral op de

begeleiding voor haar sociale contacten.
Tarcio stimuleerde haar steeds weer
langs te komen voor de gezelligheid
en de koffie. “Al kwam ze alleen maar
daarvoor, of voor mij. Want wat kan ik
lachen met die vrouw! Op die manier
kon ze wennen aan de situatie op het
Idee-atelier.”
Gerri maakte vroeger veel kleding om
te verkopen in haar kinderkleding- en
speelgoedwinkel. Na de hersenbloeding
raakte ze lange tijd geen naaimachine
meer aan. “Gerri heeft een hoge
kwaliteitseis voor de dingen die ze
maakt.” Gerri: “Het lukte niet meer,
het was niet leuk meer daardoor. Dat
was geweest.” Dat gevoel maakte haar
onzeker en boos. “Ik maak zelf ook
kleding”, vertelt Tarcio, “en dan moet
Gerri dat altijd even checken. Laat dat
naadje eens zien, zegt ze dan. Ze ziet
echt alles.”
Later, toen Gerri wat verder in haar
proces van acceptatie was, vond zij een
klik met cliënten van haar leeftijd en
ontdekte ze ook een paar mensen waar
ze zich aan kon spiegelen. En ook voor
thuis gaf dit even rust. Dat Gerri
het even ergens anders goed had
en veilig zat. En dat er even wat
eigen tijd was zonder de zorgen
voor en om Gerri.
Op het Idee-atelier vonden
Gerri en Tarcio een activiteit
die Gerri aansprak: glasfusie.
Gekleurde stukken glas
worden gesneden en geknipt
en uiteindelijk aan elkaar
gesmolten. Gerri creëert er
prachtige bloemen mee. Het
glas gaat lang in een oven
en als die open gaat heb je
een glazen schilderij. Gerri:
“Het gaat om het ordenen van
vormen en kleuren. Ik vind het
Glazen schaal gemaakt door Gerri
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heel fijn om te doen. Het mooist vind ik
de open raamhangers. Die zijn moeilijk.
Maar het lukt me toch! Je moet het
snijden en breken wel echt leren, dat is
soms wat zwaar. Dan krijg je spierpijn in
je handen. Er ligt ook altijd een pleister
klaar in mijn bakje met spullen.”
Structuur doet het 'm
Tarcio: “In het begin dat ze hier kwam
was het voor Gerri nog erg moeilijk orde
te scheppen in de chaos in haar hoofd. Ze
was warrig, was steeds de weg kwijt. Als
je haar vertelde waar de scharen lagen,
was ze dat een minuut later alweer kwijt.
We zijn begonnen met het aanbrengen
van structuur in wat ze ging doen. Eerst
een tekening maken van wat je met het
glas wilt maken. Dan inkleuren. Dan
pas met glas aan de gang.
En steeds weer op
die manier.

Nu maakt ze de glaswerken eigenlijk
helemaal zelf zonder dat ik me er nog
mee hoef te bemoeien.”
Borden, schalen, kerstboompjes of
tulpen, met dat glas kun je alle kanten
op. Het verkoopt goed in de winkel van
het Idee-atelier. “Daar ben ik blij om,
dan heeft het nut dat je het maakt”,
zegt Gerri. “En ik kan er mijn creativiteit
lekker in kwijt.” Ze laat een werk zien
dat voor het raam hangt. Een groene
lijst met daarin blauwe bloemen. Het
licht schijnt er doorheen. Het is net
glas-in-lood. Sommige stukjes glas zijn
heel teer. Kleine stukjes glas opnieuw
vormgegeven tot een kleurig kunstwerk.
Net als Gerri.
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”Later word ik Minister
van Buitenlandse Zaken.”
Zo, dat is klare taal.
Tommy Lekkerkerk is
zestien jaar, vrijwilliger bij
’t Gilde in Bovenkarspel
en heeft helder in zijn
hoofd welk pad hij wil
volgen. En daarbij is zijn
vrijwilligerswerk zeker geen
ondergeschoven kindje.
“Mijn moeder deed hier vrijwilligerswerk
en daardoor wist ik van het bestaan van
deze locatie. Voor mijn opleiding Kader
Beroeps heb ik gekozen voor Zorg en
Welzijn en zo kwam ik voor mijn stage
hier terecht. Toen was ik veertien. Dat
contact was door mijn moeder makkelijk
gelegd. Het was een stage van een dag
en ik hoefde niet zoveel te doen. Daarom
heb ik voor mijn tweede stage gevraagd
of ik op een wat zwaardere groep mocht
staan. Ik wil voelen dat ik nuttig ben. Dat
wil ik straks ook in het beroep waarvoor
ik ga kiezen. Weten dat ik iets goeds doe,
daar krijg ik een drive van.”
Extra energie
“Op het Martinuscollege, de school
waar ik naartoe ga hier in Grootebroek,
doe ik ook van alles. Ik ben voorzitter
van de leerlingenraad, organiseer
schoolfeesten en hou van zingen. Ik kan
niet stilzitten. Na zes weken vakantie heb

INTERVIEW

ik ook echt weer zin in school.” Tommy
lacht: “Dat zal je niet vaak horen van
een zestienjarige. Mijn PDD/NOS zorgt
voor veel extra energie en die probeer ik
goed in te zetten. Veranderingen vond ik
vroeger altijd erg lastig, maar door mijn
positiviteit en doorzettingsvermogen
heb ik daar door de jaren heen mee om
leren gaan.”

wie ik hier werk zeggen niks terug, maar
een lach als ik een grapje maak, zegt al
zoveel. In mijn vrije uren en in vakanties
probeer ik hier zoveel mogelijk binnen te
stappen. In vakanties ben ik er dan hele
dagen. Ik heb geen vaste dag of uren.
Dat hebben we zo afgesproken. Wel
een vaste groep, met zo’n zes à zeven
cliënten. Die kennen mij ook echt.”

Pak melk
“Als ik de kans krijg, wil ik leren. Daar
vraag ik ook gewoon om. Een tillift
bedienen bijvoorbeeld. Of de verzorging
van mensen met een EMB. Hoe doe je
dat? Hoe ga je ermee om? Ik heb ook een
meisje hier geleerd om zelf een pak melk
uit de koelkast te pakken. Het duurde
even, maar ze kan het nu helemaal zelf.
Zonder hulp. Gaaf, toch?”

“In het dagelijks leven neem ik het ook
mee. Als ik leeftijdsgenoten hard zie
lachen om iemand, maak ik daar een
opmerking over. Je kunt wel hard lachen,
maar misschien kun je er beter iets mee
doen. Datzelfde geldt voor respect voor
leraren. Wilskracht en motivatie staan
bij mij hoog op het lijstje. Ik voel geen
groepsdruk en dat maakt waarschijnlijk
ook wel dat ik dit soort dingen gewoon

Je kunt lachen,
maar je kunt er ook
iets mee doen.
Niet zomaar
“Het klinkt misschien allemaal vrij
makkelijk, maar natuurlijk deed ik het
niet allemaal zomaar toen ik hier de
eerste keer binnenstapte. Ik dacht: O
ja, deze mensen doen wel even anders.
Ik vond het ook wel moeilijk mijn lach
in te houden. Het is natuurlijk wel een
ervaring als je er niet aan gewend bent.
Dat geef ik toe. Maar het contact dat we
nu hebben vind ik mooi. Cliënten met

doe. Daarin voel ik me
niet alleen ofzo. Ik ben sociaal genoeg
om daarmee om te kunnen gaan. Ik denk
dat er zonder die groepsdruk veel meer
mensen waren die dit aandurfden. Er is
veel vraag naar vrijwilligers, dus het zou
wel mooi zijn als er meer jongeren open
voor zouden staan. Je doet het echt niet
alleen voor anderen. De ervaring die je
ermee opdoet mag je niet uitvlakken.
Zulke dingen krijg je op school niet mee!”
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KIJKEN

Eric Minten

BOOG
Autisme Centrum Noord-Holland

E

DE

Ylan

Contactgericht Spelen en Leren (CSL)
is een belangrijke benaderingswijze
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“Welcoooome tooo Raaadiaaator
Springsss!” Lautaro citeert een van zijn
favoriete tekenfilms. Zijn stem bootst
de echo van de stadionspeaker na en
galmt door de speelkamer. Het kleed
waarop hij ligt is zacht en kleurig.
Marlies, cliëntbegeleider (wordt vanuit
de CSL-methodiek een ‘speler’ genoemd,
red.) ligt naast hem. Zij volgt hem in wat
hij doet. Tussen hen in Takel, Bliksem
McQueen en een gele raceauto met
straalmotor. “Groemmm, groemmm”,
klinken de Lautaro’s racemotoren. Marlies
volgt hem in zijn spel. Autootjes schieten
over het kleed en over de linoleumvloer.
De motoren brullen. Na enige tijd nodigt
Marlies Lautaro uit aan tafel. Vanuit het
spelen is het contact gelegd en is er een
moment ontstaan om te leren. Aan de
slag dus!

O

Wanneer een kind overprikkeld is,
komt er van leren weinig terecht. Dit
geldt ook – en dat wordt nog wel
eens vergeten – wanneer een kind
onderprikkeld is. Monique Tesselaar, een
van de initiatiefnemers, zegt hierover:
“We kijken doorlopend waar een kind,
qua prikkelverwerking, zit. Is een kind
over- of juist onderprikkeld? Bij kinderen
met autisme gaat dit op en neer. De
hele dag door. Dat maakt leren moeilijk.
Wij helpen de kinderen hun prikkels te
reguleren. Niet te hoog en niet te laag.
Een beetje in het midden. Eenmaal
daar, kun je aan de slag en blijken deze
kinderen zeer veel te kunnen leren.

binnen de Boog. In een notendop: je
kunt iemand pas wat leren wanneer je
contact met hem of haar hebt. Contact
maak je vanuit een open houding waarin
je zonder oordeel of verwachtingen naar
het kind kijkt.

O

Door in te spelen op wat de kinderen
aankunnen, blijken zij veel meer te
kunnen leren dan in een reguliere
onderwijssetting. Esdégé-Reigersdaal en
Heliomare, zorg en onderwijs, verlieten
de gebaande paden en gingen samen op
avontuur. Resultaat? De Boog.

B

Makkelijk is het niet, het bij elkaar brengen van zorg
en onderwijs. Om dát tot een succes te maken, heb je
creatieve en gedreven mensen nodig. Die vind je bij de
Boog in Heerhugowaard. Daar worden, voor kinderen
met autisme, zorg en onderwijs gecombineerd.

V.l.n.r. Doortje, Jolanda,
Ylan, Sam, Lienke, Quinten

Sam
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Quinten

E
V.l.n.r. Sabina, Quinten, Sam,
Lautaro, Doortje (op het
bankje in verte).

B
O

Lautaro is dol op voertuigen.
Door een speelgoedvliegtuig
mee te nemen tijdens het
buitenspelen reguleert hij
zelf zijn prikkels.

O

In de ochtend is er natuurlijk tijd om
buiten te spelen. Omdat hiervoor op
het Reigersdaalterrein niet voldoende
mogelijkheden zijn, mag er gespeeld worden
op het schoolplein van de nabijgelegen
basisschool De Helix. Quinten (hierboven)
draait een schommel op tot deze niet verder
kan. Dan laat hij los. Sabina: “Ik kan ‘m ook
opdraaien terwijl jij erop zit Quinten, wil je
dat?” Quinten maakt geen aanstalten.
“Samen spelen doen deze kinderen vooral op
hun eigen voorwaarden”, vertelt Monique.
“Door hun autisme hebben de kinderen een
ontwikkelingsachterstand, waardoor met

elkaar spelen soms nog moeilijk is.” Toch
wordt ook op het schoolplein doorlopend
contact gemaakt met de kinderen. Ylan wordt
uitgedaagd door Marlies. “Ik ga je pakken!” zegt
ze op een spannende en tegelijk veelbelovende
toon. Met wijd gespreide armen en handen als
klauwen sluipt ze op Ylan af. Zijn pogingen om
aan haar te ontkomen lijken werkelijk nergens
op. Smachtend beweegt hij bij haar weg.
“Hebbes!” triomfeert Marlies waarna Ylan zich
aan haar omhelzing laaft. Dan laat Marlies hem
weer los en doet een paar stappen achteruit: “Ik
ga je pakken!”

Doortje
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voeren. Bijvoorbeeld een oefening met
kaartjes waarop afbeeldingen staan. Wijs
de bal aan. Geef mij de druiven. Welke
is oranje? Via dit soort vragen voeren
de kinderen kleine taakjes uit. Door het
tempo van de opdrachten steeds verder
op te voeren kan bijvoorbeeld flexibiliteit
getraind worden. De herhaling en het

hoge tempo van de opdrachten zorgt
ervoor dat de hersenen nieuwe paden
aanleggen. Kinderen met autisme zijn
vaak erg slim, maar kunnen dit niet altijd
laten zien. Bijvoorbeeld omdat zij moeite
kunnen hebben met het aansturen van
hun eigen lichaam.

De kinderen op de Boog zijn leerbaar en
kunnen onderwijs volgen. Om tot leren
te kunnen komen hebben ze echter een
andere setting nodig dan die van een
klas binnen een school.
Doordat het reguleren van prikkels bij
de kinderen niet goed verloopt, hebben
zij intensieve begeleiding nodig om te

kunnen leren. De begeleiders observeren
de kinderen de hele dag en helpen hen
het juiste prikkelniveau te vinden. Dit
door bijvoorbeeld een stukje te rennen,
even te schommelen of even op de
trampoline te gaan. In een gewone klas is
dat vaak niet mogelijk.

Quinten (op de rug) en Sabina

E

Binnen de Boog worden naast het
Contactgericht Spelen en Leren ook
aanvullende methodieken gebruikt.
Growing Minds is er daar een van.
Deze methodiek helpt kinderen met
autisme ook bij hun ontwikkeling.
Zonder verwachting of oordeel wordt de
kinderen gevraagd bepaalde taken uit te

Lautaro en Lienke

B
O
O

Ylan
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Lienke (op de rug) en Kees.
Kees kan zich beter concentreren met een hoofdtelefoon op.
Hij luistert naar Bach. Wanneer hij een opdracht af heeft kiest
hij andere muziek: Queen!

Quinten (op de rug) en Lienke kijken
Juffrouw Roos op YouTube.
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Het voelen van je eigen lichaam
is voor kinderen met autisme
niet altijd vanzelfsprekend. Het
geven van ‘diepe druk’ helpt een
kind zijn lichaam te voelen. Door
Ylan even stevig vast te houden,
helpt Jolanda hem zijn lichaam
te voelen. Dit helpt Ylan bij het
reguleren van zijn prikkels.

B
O

Kees denkt na over een opdracht
die hij maakt. Naast hem een
doosje met een puzzelspel.
Een spel waarvoor logica en
ruimtelijk inzicht nodig is.

Lautaro speelt met auto’s. Marlies speelt met
hem mee. Tijdens het spel wordt het contact
gelegd waardoor er ruimte ontstaat om te leren.

O
Doortje (op de rug) en Lenny
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KOPEN

De Vonder
'Oei, hier word je hebberig van!’ Dat gevoel krijg je al
snel in de winkel van AC De Vonder. Een paar mooie
kaarsen, leuke schaaltjes die de keramiekafdeling
gemaakt heeft, vrolijke kipjes om op te hangen tijdens
de paasdagen en je pakt al snel ook nog even wat
verjaardagskaarten van handgeschept papier uit het
rek mee. Je vindt er altijd wel een cadeautje voor een
verjaardags- of kraamvisite.
Seizoenswerk
“De winkel verandert met het seizoen,” legt
begeleidster Marjan Beerens uit. “Nu is het voorjaar en
een beetje Pasen dus veel geel, groen en pasteltinten.”
Over een paar weken is dat anders, dan is het volop
zomer en werken de cliënten al weer hard aan herfstige
artikelen.
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In het papierlokaal staat Ellen achter een grote rode
emmer met snot. Het is pulp waar ze papier van schept.
Van het handgeschepte papier maken anderen dan
weer verjaardagskaarten, geboortekaarten, labels voor
aan de cadeautjes, enzovoort…
Prikken dat het een lieve lust is
Uiterst geconcentreerd zitten twee mensen aan een
andere tafel uit karton figuurtjes te prikken. Als alle
stukken uitgeprikt zijn plakt iemand anders ze op
elkaar. Het is net een puzzel. Uiteindelijk vormen alle
stukken bij elkaar Pinokkio. “Dat wordt een slinger”,
vertelt Ingrid Bink, “die verkopen we heel veel. We
hebben ze in allerlei vormen en maken ze meestal op
bestelling.”
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INTERVIEW

Barsten in de maan

Sabrina Wijker is dertig jaar oud. Getrouwd en moeder van twee kinderen. Deed de
MBO-2 opleiding tot secretarieel medewerker. Voor haar vrienden schreef ze cv’s en
sollicitatiebrieven. En met succes! De een na de ander werd aangenomen. Zelf echter,
zat ze al langere tijd thuis. “Het schrijven van een sollicitatiebrief voor een ander is
makkelijk,” zegt ze, “dat gaat niet over mijzelf.” Sabrina voelt zich vaak onzeker. Het UWV
opperde jobcoaching. Uiteindelijk kwam ze in contact met Joep Gelens, jobcoach bij ’t
Wad in Den Helder. Een échte baan, dat is wat ze wilde.
De ramen van de Henricusschool trillen
op de dreunende beat van de muziek. De
lokalen zijn leeg en de kinderen hebben
zich verzameld in de centrale ruimte.
Achter het koffiebarretje een moeder
met rood geschminkte wangen en een
strik in haar haar. Op het podium, de
docenten. Ze zijn verkleed en doen een
dansje. Het is carnaval. Yeah!
Barsten in de maan
“Ik werkte een tijd bij een tuincentrum,”
vertelt Sabrina, “dat vond ik leuk. Contact
met mensen en adviezen geven. Maar
ja,” vervolgt ze hard lachend, ”ze gingen
failliet. Dat gebeurt mij nou altijd. Heb
ik een leuke baan, word ik ontslagen
of gaat de boel sluiten.” Om haar heen,
in een verder lege klas, zitten een
paar kinderen. Twee prinsessen, een
avonturier met minion-rugtas en een
T-Rex. Ze maken tekeningen en Sabrina
helpt hen. “Ik ga naar de maan,” vertelt
de avonturier, “en als ik daar geweest
ben, breekt hij in stukken.” Ter illustratie
laat hij zijn tekening zien. En ja hoor, er
zitten barsten in de maan.
Sarkon - deel 1
Via het UWV kwam Sabrina terecht
op het bestuurskantoor van Stichting
Sarkon. (Stichting Sarkon is de
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bestuurlijke organisatie van negentien
basisscholen, red.) Dit was tevens het
moment waarop de jobcoaching startte.
Een administratieve baan, die gezien haar
opleiding, goed zou kunnen passen.
Sabrina: “Ik was wel blij dat ik een
administratieve baan had gevonden.
De arbeidsconsulente van het UWV
kwam wel eens met baantjes, maar die
vond ik niks. Bijvoorbeeld achter de
kassa bij Albert Heijn. Dat vind ik meer
een bijbaantje. Ik ben op een leeftijd
gekomen waarop ik dat niet meer bij mij
vind passen. Ik wil een echte baan.”
Barsten in de baan
Het werd geen succes op het
bestuurskantoor. “Na twee maanden ben
ik gestopt,” vertelt Sabrina. “Ik kon het
daar niet vinden. Iedereen werkte achter
een computer en was met zijn eigen
dingen bezig. Veel contact met mijn
collega’s had ik niet.”
Op aanraden van Joep deed Sabrina
een beroepskeuze test. “Uit de test
kwam – met stip op nummer één – dat
de zorg wel bij mij paste. Joep regelde
voor mij een stageplaats bij HOC van ’t
Wad. Ik begeleidde daar mensen met
een ernstige beperking tijdens hun
dagbesteding. Het was een plek voor
drie maanden. Ik vond het er geweldig,

hielp cliënten met het inpakken van
nootjes voor de markt, of we maakten
een puzzel en kletsten wat, of gingen
boodschappen doen. Na negen maanden
zat ik er nog steeds. ‘Hoe lang gaan we
nog door?’ vroegen we onszelf af. De
zomervakantie stond voor de deur en
dus hebben we besloten een time-out te
nemen. Tijd om te kijken hoe we verder
moesten.”
Sarkon - deel 2
In de gesprekken met Joep ontstond
het idee dat de opleiding tot begeleider
misschien wel wat was voor Sabrina.
Hieraan zou ze na de zomervakantie
kunnen beginnen. Het liep echter anders.
Marian Nuchelmans, directrice van de
Henricusschool: “Ik zat in een werkgroep
waarin we bekeken hoe we de
participatiewet konden toepassen.” (In
het kader van de participatiewet hebben
het kabinet en werkgevers afgesproken
voor 2026 honderdduizend banen te
creëren voor mensen met een ziekte
of een handicap, red.) “Op een school
is eigenlijk heel veel mogelijk,” vertelt
Marian. Wij waren op zoek naar iemand
die bij ons zou passen. Doordat Sabrina
al op het bestuurskantoor gewerkt had,
hadden we al een goed beeld van haar
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kwaliteiten. Zij leek ons prima in staat de
taken te vervullen die voor een leerkracht
al gauw te veel zijn.”
Sabrina: “Vlak voor de zomervakantie
werd ik gebeld door de
arbeidsconsulente van het UWV. Mijn
oude werkgeefster van Sarkon, vertelde
zij, had mij voorgedragen voor een
baan op een school. Zij dacht dat dat
wel iets voor mij was. Ik heb op twee
scholen gesolliciteerd. Dat ging goed.
Na de zomervakantie kon ik meteen
aan de slag. Joep en ik hebben hier veel
over gesproken. ‘Blijkbaar zijn ze je niet
vergeten bij Sarkon. Je hebt een goede
indruk achtergelaten,’ zei hij dan. Dat
vind ik prettig en tegelijk ook een beetje
gek. Van dat soort dingen ga ik een
beetje fladderen. Het maakt me blij. ‘Ik
kan het tóch!’ denk ik dan.”
De onderbouw
Sabrina: “De eerste schooldag vond ik
heel spannend. Ik kreeg een rondleiding
door de school en ging vervolgens de
klas in. Daar was de spanning al gauw
weg, het leek wel alsof
ik er al weken werkte.
De kinderen waren
nieuwsgierig. Ze wilden
weten wie ik was en hoe ik
heette. Ze maakten grapjes en
probeerden mij soms uit. Gelukkig
heb ik zelf kinderen en weet ik wel
hoe ik daarmee om moet gaan.”
Sabrina werkt in de onderbouw.
Voornamelijk op groep één en twee.
Sabrina: “Die ukkies zijn echt mijn
ding. Ze zijn nog zo eerlijk en
speels. Soms rennen ze tien
rondjes om mij heen en hebben
de grootste lol. Op het
schoolplein doen we
tikkertje,
of
spelen
een potje
voetbal.” En
vervolgens hard lachend: “Niet
dat ik ze kan bijhouden
hoor!”
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Sabrina ondersteunt ook ín de klas. Ze
helpt kinderen met knutselactiviteiten
die ze soms zelf bedenkt. “Om
knutselactiviteiten te bedenken gebruik
ik Pinterest. Dat heb ik afgekeken van
mijn collega’s. Daarnaast lees ik boekjes
met de kinderen, doe lamineerwerk,
maak verjaardagsmutsen, doe rapporten
in mappen en nog veel meer. Ik heb echt
het gevoel dat ik erbij hoor. Het voelt een
beetje als familie.”
Zoeken naar wat werkt
Marian: “Sabrina heeft haar taken
langzaam opgebouwd. Juist hierdoor is
ze in haar rol gegroeid. In het begin was
het zoeken naar de juiste aansturing.
Daarin heeft Joep een ondersteunde rol
gespeeld. Hij gaf aan hoe we het meest
aan elkaar konden hebben. Zo was er een
periode waarin het eigenlijk heel goed
ging, maar we toch een soort terugval
zagen bij Sabrina. Het bleek dat er te veel
mensen een beroep op haar deden. Dat
werkte niet. Eén aanspreekpunt om te
overleggen en je taken te bespreken. Dat
bleek de beste manier te zijn.”
Werkdruk
Sabrina: “Ik denk dat taken die ik doe de
werkdruk voor de docenten verlaagt. Ik
neem ze dingen uit handen. Hierdoor
hoeven zij ’s middags minder lang op
school te blijven. Dat wordt binnen de
school ook zo gezien. Ik hoor regelmatig:
Als we jou toch niet hadden.”
Marian: “Gezien de landelijke thematiek
binnen het onderwijs denk ik dat we
veel meer naar dit soort ondersteunende
functies moeten kijken. De functie van
Sabrina is zeker een antwoord op de
werkdruk. Een paar extra handen in de
klas scheelt enorm. Het voorkomt dat je
als leerkracht achter de feiten aanloopt
en zorgt voor meer tijd voor de kinderen.
Zeker wanneer iemand, zoals in het geval
van Sabrina, de dingen goed oppakt, is
de functie van toegevoegde waarde.”
Toekomst
Sabrina: “Ik werk nu twintig uur per
week, in de toekomst zou ik misschien
wel meer willen werken. Nu is het

erg prettig dat ik pas van huis wegga
wanneer mijn kinderen naar school gaan
en weer thuis ben als zij thuiskomen.
Over een paar jaar gaat de oudste naar
de middelbare school. Misschien is dat
het moment waarop ik meer uren zou
kunnen gaan werken. Daarnaast zijn we
aan het kijken of ik misschien iets kan
met de opleiding onderwijsassistent.
Maar daar ben ik nog niet zeker van.
Ik weet niet of ik het kan combineren,
werk, een opleiding en de zorg voor mijn
kinderen. Nu vind ik wat ik doe perfect
en laat ik het lekker zo. Hoe de toekomst
eruitziet, zie ik dan wel weer.”
Ondertussen zijn de tekeningen
af. Enthousiast worden ze
omhooggehouden. Sabrina moet en zal
ze bekijken, dat is wel duidelijk. Met een
rustige belangstelling kijkt Sabrina naar
de tekeningen. Samen met de kinderen
praat ze over wat er allemaal te zien is.
“Wat moet er eigenlijk op een tekening
als die af is?” vraagt Sabrina. Er volgt een
stilte waarin er diep nagedacht wordt.
Wat moet er op een tekening die af is?
Hmmm…?
“Je naam!” roept de T-Rex opgetogen. “Je
naam moet op een tekening die af is!”
“Wat goed van je!” beloont Sabrina hem.
“Ik weet niet alle letters van mijn naam,”
zegt een van de kinderen.
“Geeft niets,” zegt Sabrina, “we beginnen
gewoon met de letters die je wel weet.”
Een kind in carnavalskostuum drukt zich
dicht tegen Sabrina aan. Juf Sabrina.
Samen houden ze een potlood vast.
Letter voor letter verschijnt er een
naam. Dan gaan de kinderen terug het
feestgedruis in. “Naar links…!” schallen
de Snollebollekes in de centrale ruimte,
“naar rechts…!”
Ondertussen heeft Sabrina een vaste
aanstelling op de Henricusschool en is de
jobcoaching gestopt.

KORT
Serieuze gezelligheid bij What's In
Pijlsnel schiet een wit balletje door de ruimte, ketst af op een
kast en belandt net niet in een glas cola. Welkom bij What’s In.
Een inloopcafé voor mensen met een beperking in Enkhuizen.
Op vrijdagmiddag is hier de vrimibo, de vrijdagmiddagborrel
mét activiteit. Vandaag is dat pingpong, volgende week Wiidance. Ook op andere werkdagen is het hier goed vertoeven.
Je kunt koken, mee-eten, een spelletje of iets creatiefs doen, of
even achter de computer kruipen. Gewoon een bakkie doen en
een praatje maken mag ook. Gezellig!
Op de foto: Ricardo maakt iedereen in tijdens een potje pingpongen

Foto: José de Ruijter-Luken

bij What’s In.

Maar liefst twee teams van biljartclub De Reiger deden mee
aan het NK biljarten voor teams VG dit jaar. Hotel Zuiderduin in
Egmond aan Zee was in februari het toneel van dit Nederlands
Kampioenschap. In een gezellige en ontspannen sfeer werden
de wedstrijden gespeeld. Rode en witte ballen kaatsten over
het groene laken. Punten werden gemaakt. Met een geweldig
resultaat. Team 1 werd net als vorig jaar Nederlands Kampioen
en het kersverse Team 2 werd vierde. En alsof dat niet genoeg
reden voor een feestje was vroeg speler Arjan zijn Kim ook nog
ten huwelijk tijdens het toernooi. Voor wie het weten wil, ze zei
“Ja”.
Biljartclub De Reiger traint iedere maandag in het Voorhuis op
Reigersdaal. Kijk op www.vrijetijdsbesteding.st-er.nl voor meer

Foto: Manon Bruijns

informatie.

Trots op 'onze' jongens
Hotspotdeal
Chiara Satta werkt bij Restaurant Wijkwaard in Alkmaar. Een
restaurant in een wijkcentrum met een aantal leer-werkplekken
voor mensen met een (arbeids)beperking. “In 2019 zijn wij
gaan samenwerken met Social Deal”, vertelt Chiara #TROTS.
“Social Deal is een platform waarop je vouchers kunt kopen
voor allerlei hotspots in Nederland. Dit is een groot succes
geworden met veel nieuwe gasten, een vol restaurant, veel
mond-tot-mondreclame en supergoeie recensies. We hebben
de deal geëvalueerd met Social Deal en wat bleek? We worden
als een van de beste beoordeeld. Maar liefst een 9,8 op basis

Tekening gemaakt door een van de kinderen
(groep 1) van de Henricusschool. Hij was, vanwege
carnaval, verkleed als avonturier. "Ik ga naar de
maan," zei hij, "en als ik daar geweest ben, breekt hij
in stukken."

van 35 recensies! Inmiddels hebben we ook een tweede deal
opgezet. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons dan op
facebook: https://www.facebook.com/Leer-werk-restaurantWijkwaard-110341999667012/
Foto: Aangeleverd
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Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

Tovertrucs
in de nacht
#TROTS is Lieske Blokker
op Ivette Smit (19), die
een jaar lang in haar gezin
woonde en nu een plek
voor zichzelf gevonden
heeft. Ivette, de middelste
van zeven kinderen.
Allemaal zijn ze opgegroeid
in verschillende gezinnen.
Zelf regelde ze destijds dat
ze bij haar oom en tante
terecht kwam. Dat ging
lange tijd goed, totdat
ruzies ervoor zorgden dat
de situatie onhoudbaar
werd.
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“De eerste keer dat we Ivette ontmoetten
was toen haar oom en tante graag met
het eigen gezin op vakantie wilden”,
vertelt Lieske. “Via de William Schrikker
Stichting, waar mijn man Pieter en ik
pleegouders zijn, kwam Ivette twee
weken bij ons logeren”.
“Dat was een supervakantie”, lacht Ivette.
“We gingen naar Bevrijdingspop in
Haarlem en ’s nachts deed ik tovertrucs
met de dochters van Lieske en Pieter.

Na die twee weken ging ik weer terug en
heb ik nog anderhalf jaar bij mijn oom en
tante gewoond. Toen ontplofte de boel
en werd ik op straat gezet. Ik ben naar
mijn werk, de Gouden Karper, gelopen.
Daar hebben ze met de William Schrikker
Stichting gebeld.”

Ivette en Lieske

Lieske: “Wij waren net naar De
Draai in Heerhugowaard verhuisd
met onze twee eigen dochters
en twee pleegzoons en hadden al
eens gezegd: er kan nog wel een
kind als Ivette bij. Nou, daar was ze.
We hebben haar vanaf het begin
aangegeven dat ze super welkom
was, alles zelf mocht doen, maar dat we
het fijn zouden vinden als ze zaken met
ons zou bespreken. Ze was achttien en
klaar voor de volgende stap: het worden
van een volwassen vrouw. Ontdek maar:
Wie is Ivette eigenlijk? Wat kan ze goed,
wat wil ze en wat past bij haar?”
Het jaar bij Lieske werd een grote
ontdekkingstocht. Wat sport betreft –
tennis werd ‘m niet, paardrijden was
het helemaal – muzieksmaak en ook de
zoektocht naar een appartement. “Hoe
lang ze daar over zou doen maakte ons
niet uit”, aldus Lieske.
Ivette: “Toen ik hoorde dat er een plek
was op een zorgboerderij dacht ik: dat
wordt niks. Veel te krap op elkaar, te

weinig leefruimte. Lieske raadde me aan
er gewoon eens even een kijkje te gaan
nemen. Ik was meteen verliefd.”
“Toch liep Ivette de eerste dagen daarna
met een chagrijnig hoofd rond”, lacht

Hoe kun jij nou
weten dat dat me
dwars zit?!
Lieske nu. “Op een gegeven moment
ben ik bij haar op bed gaan zitten en zei:
‘Ik heb je door. Je hoort bij ons gezin en
dat blijft zo. Ook al verhuis je naar een
andere plek’. ‘Hoe kan jij nou weten dat
dat me dwars zit?!’, reageerde Ivette. Na
een goed gesprek was het oké.”
En zo verhuisde Ivette in het najaar naar
zorgboerderij De Klompenhoeve in
Egmond aan den Hoef. Daar heeft Ivette
haar eigen appartement en inmiddels
werkt ze ook een dag tussen de paarden.
Een plek waar ze altijd van droomde. En
#TROTSE Lieske? Die komt regelmatig
langs. Net als Ivette bij haar en Pieter
thuis. Ze is en blijft onderdeel van het
gezin.
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Katten op

gelijkstroom
Geef ouderen met dementie een robotdier en je zult zien, zo
blijkt uit onderzoek, dat ze zich meer kunnen ontspannen
en daardoor makkelijker tot gedragsveranderingen komen.
Zou dit ook kunnen werken voor cliënten met een ernstig
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
(EVB+)? Magdaleen Hooge (gedragsdeskundige) ging met
die vraag aan de slag. Zij startte een onderzoek naar het
effect van robotkatten op het spanningsniveau van cliënten
met EVB+ en hun begeleiders.

Ethiek
“Onderzoek bij mensen met EVB+ komt niet
veel voor”, aldus Magdaleen. “Het is vaak een
moeilijke doelgroep om een onderzoek mee
te doen en ook de ethische commissie van
een universiteit (elke universiteit heeft een
ethische commissie die de ethische kaders van
een onderzoek toetst, red.) kan terughoudend
zijn aangezien het om zeer kwetsbare mensen
gaat. Tegelijk weet men niet zo veel van deze
doelgroep. Al met al komt onderzoek met deze
doelgroep meestal maar moeilijk op gang. Dat
vind ik jammer. Ik vind onderzoek naar mensen
met EVB+ belangrijk. Om bij de ethische

commissie de handen op elkaar te krijgen voor
mijn plan, heb ik het onderzoek vanaf het begin
zorgvuldig opgezet. Hierdoor had de ethische
commissie inhoudelijk bijna geen opmerkingen.
Cliënten konden gedurende het onderzoek altijd
kiezen niet (meer) mee te doen, en ook de keuze
voor robotdieren lag voor de hand. Doordat
cliënten met EVB+ onvoorspelbaar gedrag
kunnen vertonen, vond ik het gebruik van
echte dieren tijdens het onderzoek, vanuit het
oogpunt van dierenwelzijn, niet verantwoord.
Daarnaast stond van tevoren vast dat wanneer
een cliënt positief op de robotkat zou reageren,
hij of zij deze aan het eind van het onderzoek
mocht houden. Het kan voor mensen met EVB+
een tijd duren voordat ze aan zo’n kat gewend
zijn. Ik vond het niet verantwoord om deze dan
na het onderzoek weer af te nemen.
Alle cliënten die in de loop van het onderzoek
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In een van de appartementen van Buitenhof (Heerhugowaard) staat een krabpaal.
Gekocht in het tuincentrum er tegenover. Daar bovenop, op de paal, ligt een rood-witte
kat. Pontificaal. Gemakkelijk van echt te onderscheiden staart het ding doods voor zich
uit. Af en toe, vooral na aanraking, komt hij plots en houterig in beweging waarbij zijn
interne elektromotortjes luidkeels ratelen. Het ding spint, knijpt met z’n ogen, draait
met zijn kop en brengt zo nu en dan een te duidelijk gearticuleerd, vragend, ‘miauuuw?’
ten gehore. Gek genoeg duurt het niet lang voordat je begint te reageren op het dier. Je
probeert te ontdekken hoe je met hem kunt interacteren. Te snappen hoe het beestje
reageert. Ongemerkt praat je zelfs tegen het apparaat. Een paar woorden maar, zangerig
en liefkozend, alsof je voorovergebogen boven een kinderwagen hangt. Om vervolgens
enigszins betrapt en dus vooral niet te opzichtig, om je heen te kijken. Het dier doet
ongewild toch wat met je. In ieder geval meer dan je zou willen toegeven. Stom ding…!
Ralph

gewend zijn geraakt aan de kat, hebben
deze dus mogen houden. Bij hen is de kat
een onderdeel van hun dag geworden.”
Wat wil je weten?
Kortgezegd richtte het onderzoek van
Magdaleen zich op de vraag wat de
invloed was van een robotkat op het
spanningsniveau van een cliënt en zijn of
haar vaste begeleider. “In het onderzoek
heb ik ook het spanningsniveau van de
begeleider meegewogen. De stemming
van een begeleider is binnen ons werk
een zeer belangrijke factor.
EVB+ cliënten spiegelen hun gedrag en
stemming aan dat van hun begeleider.
Wanneer je zelf gespannen bent, kun
je dit terug zien bij de cliënt. Dit mag
je niet omdraaien. Het is niet zo dat
wanneer een cliënt gespannen is dit
automatisch aan de begeleider ligt. Het
betekent wel dat je jezelf als instrument
kunt gebruiken. Het spanningsniveau
van een begeleider kun je om die reden,
in een onderzoek als dit, niet buiten
beschouwing laten.”
Onderzoek
Het onderzoek betreft een steekproef
van acht cliënten en drie begeleiders. De
situatie waarin de cliënt en de begeleider
geobserveerd werden, is gedurende
het gehele onderzoek zoveel mogelijk
gelijk gehouden. In eerste instantie
werden de cliënt en de begeleider drie
keer geobserveerd zonder robotkat. Het
gedrag van de cliënt werd geturfd op
observatielijsten. Hierbij is onderscheid
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Marije en haar kat

Daphne biedt de kat aan via de tuin.

gemaakt tussen ontspannen gedrag,
oplopende spanning en gespannen
gedrag. De begeleider vulde, bij alle
observaties, zelf een spanningsmeter
in op een schaal van één tot vijf
(Likertschaal). Het spanningsniveau
van zowel de cliënt als de begeleider in
deze eerste fase werd als uitgangspunt
genomen voor de metingen in de
volgende fasen.
Vervolgens brak er een periode aan
waarin er met de robotkat geoefend
werd, zodat de cliënt aan de kat kon
wennen. De cliënt kreeg de kat meerdere
keren per week aangeboden, steeds in
dezelfde situatie. Ook in deze periode
werd het spanningsniveau van de cliënt
en de begeleider drie keer in kaart
gebracht.
Tenslotte, nadat de cliënten aan de
robotkatten gewend waren, werden
de cliënt en de begeleider nog drie
keer geobserveerd. De in totaal negen
observaties zijn, per cliënt en per
begeleider, met elkaar vergeleken
om de invloed van de robotkat op de
betreffende persoon vast te kunnen
stellen.
’t Is even wennen
Hoewel een robotkat er zacht, aaibaar
en ongevaarlijk uitziet, bleek niet iedere
cliënt er op die manier over te denken.
“Een van de cliënten verwelkomde ons
vrolijk in zijn appartement,” vertelt
Magdaleen, “hij begon te stralen en

te zwaaien toen we binnenkwamen.
Totdat hij de robotkat zag. Dat was
foute boel! Hij rende meteen weg, zijn
appartement uit, naar de andere kant
van het gebouw. Geschrokken en flink
ook. Vanaf een afstand keek hij angstig
maar tegelijk ook nieuwsgierig. De
begeleider is naast hem gaan staan om
hem gerust te stellen. In zijn zicht heb ik
de robotkat uit zijn appartement gehaald
en hem op de tafel in de aangrenzende
algemene ruimte gelegd. Toen de cliënt
terugliep naar zijn appartement keek hij
toch geïnteresseerd naar de kat. Na kort
overleg hebben we de kat, van buiten
het appartement, via de schutting van
zijn tuin, opnieuw aangeboden. De cliënt
begon meteen met de kat te flirten. Dit
hebben we in de dagen erna een aantal
keren herhaald. Elke keer mocht de kat
een stukje dichter bij zijn appartement
komen. Totdat hij ‘m binnen durfde te
laten. Eerst mocht de kat in de kast, toen
op tafel en daarna op de andere kant
van zijn zitbank. Uiteindelijke kwam het
moment dat hij de kat op schoot wilde.
Het was ons gelukt hem aan de kat te
laten wennen. We konden door naar de
laatste fase van het experiment.
Bij een andere cliënt verliep het wennen
bijna vanzelf. Deze cliënt zong meteen
vanaf het eerste moment liedjes tegen
de kat en nam de kat mee in zijn verhaal.
Terloops merkte de cliënt wel op dat
hij het een ‘gekke hond’ vond. Maar los
daarvan was de kat meteen welkom.”

Krak!
“Het gebruik van robotkatten, in plaats
van echte dieren, bleek overigens al snel
een goede keus”, vertelt Magdaleen.
“Een van de cliënten pakte tijdens een
van de observaties een pootje van de kat
stevig vast, zette langzaam steeds meer
kracht totdat het pootje brak. De cliënt
voelde op dat moment veel spanning.
De druk op de kat hielp de spanning te
verminderen. De client zelf had niet
door wat er met het pootje gebeurde.
We hebben er eigenlijk geen aandacht
aan geschonken. Ook met gebroken
pootje biedt de kat de veiligheid die
de client nodig heeft.”
Mag die kat weg?
“Voor een van de cliënten bleek
de spanning rondom de kat niet
veroorzaakt te worden door de kat
zelf. Bij het eerste moment waarop hij
aan de kat kon wennen leek het daar
wel op. Ik heb de cliënt, die altijd alles
in zijn appartement in de gaten houdt,
nog nooit zo lang naar buiten zien kijken.
Hij wilde de kat niet zien. ‘Negeerde’
hem volkomen. Bij de tweede poging
verraste hij mij door de kat heel beheerst
een zacht duwtje in de richting van de
deur van zijn appartement te geven.
Ik had niet verwacht dat hij de kat aan
zou durven raken omdat ik nog steeds
dacht dat hij de kat spannend vond. Bij
de derde poging kregen wij, naast de
kat, ook een duwtje richting de uitgang.
Wederom volledig rustig en beheerst.
Het was duidelijk, de kat hoorde niet

in zijn appartement. Mooi toch. Hoe
duidelijk kun je zijn?”
Tranen zijn goed
“Een van de cliënten binnen het
onderzoek kan zichzelf soms slaan
wanneer hij verdrietig is of stress ervaart.
Tijdens een van de observaties kwam dit
ook voor. De begeleider tekende, zoals
vaker in dit soort situaties, de gezichten

De spanning
verdween direct.
Je zag ‘m letterlijk
wegzakken.
van de cliënt en zichzelf met tranen.
Dit keer tekende ze, omdat de kat ook
onderdeel van de situatie was, ook een
betraand gezichtje van de kat. De cliënt
aaide de kat en sprak tegen hem. Ze
wiste de tekening uit, net als anders.
Dit werd een aantal keer herhaald tot
hij ontspande. Hoewel de cliënt de
begeleider nodig had om zich weer veilig
te voelen, was het waardevol de kat in de
situatie te betrekken. Zowel de cliënt als
de begeleider werden er rustiger door,
waarbij de begeleider zijn rust op de
cliënt kon overbrengen.

Soms kan ik het zelf
“In een ander geval was de cliënt
wederom zeer gespannen. De begeleider
gaf de kat zonder introductie in de armen
van de cliënt. (Op andere momenten
werd de kat wat meer geleidelijk
aangeboden, red). De spanning
verdween direct. Je zag ‘m letterlijk
wegzakken. Hij zong poezenliedjes en
knuffelde het dier. Het effect van de kat
was op dat moment zo groot, dat de
cliënt de begeleider niet meer nodig
had. Dat is de enige keer dat een cliënt
genoeg had aan de kat en de begeleider
even niet meer nodig was.”
Uitkomsten
Hoewel de steekproef klein was, heeft
het onderzoek van Magdaleen toch
een aantal interessante inzichten
opgeleverd. De helft van de cliënten
reageerde angstig of gespannen op
de eerste kennismaking met de kat.
Bij al deze cliënten is de spanning
uiteindelijk verdwenen. Voor één van
deze vier cliënten had de kat, ondanks
de verdwenen spanning, weinig of geen
meerwaarde. Bij de vier andere cliënten
in het onderzoek was de robotkat vanaf
het eerste moment welkom en zorgde
deze voor meer ontspanning.
Het aanbieden van de kat tijdens een
andere routine had voor geen van de
cliënten zin. Zo had het aanbieden van
de kat gedurende wachtmomenten geen
zin. De kat werd genegeerd of leverde
zelfs lichte irritatie op.
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Michiel giechelt zacht
naar de kat op zijn buik.

De plaats waar de kat werd aangeboden
was voor sommige cliënten van belang.
Het aanbieden van de kat in het eigen
appartement was voor twee cliënten een
brug te ver. De veiligheid van het eigen
appartement is een belangrijke pijler
in de begeleiding van de cliënten. De
kat bleek inbreuk op deze veiligheid te
maken.
Magdaleen: “Op basis van het
literatuuronderzoek verwachtte ik dat de
‘presente’ houding van de begeleiders,
als gevolg van het inzetten van de
robotkat makkelijker vol te houden zou
zijn. (Een ‘presente’ houding verwijst naar
de presentiebenadering. Lees hierover
het interview met Gerrit Lemmen in
Bladeren herfst 2019, red.) Doordat een
begeleider ‘present’ is, kan hij of zij
betrouwbaar en voorspelbaar zijn en er
onvoorwaardelijk zijn voor de cliënt. Het
onderzoek wijst uit dat de begeleiders
tijdens de aanwezigheid van de robotkat
zelf minder spanning ervaarden
waardoor zij hun presente houding beter
vol konden houden. Zij voelden zich
gesteund door de aanwezigheid van
de robotkat, doordat de aandacht op
de kat gericht kon worden, of het dier
kon dienen als gespreksonderwerp of
afleiding.
Ook ontdekten de begeleiders tijdens
het onderzoek dat zij een aantal dingen
anders konden doen waardoor de relatie
met de cliënt steviger zou worden. Zo
gingen zij nog ‘kleiner kijken’ naar de
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Daphe (links) en Merel (rechts)
bieden Terry de kat aan.

cliënt en interpreteerden gedrag ineens
anders dan zij eerder deden.
Al met al zorgde de inzet van de robotkat
voor minder spanning, een hogere
voorspelbaarheid en een gevoel van
veiligheid bij de meeste cliënten binnen
het onderzoek. Voorwaarde is wel dat de
begeleiders goed aansluiten bij de cliënt
en reageren op dat wat de cliënt ten
aanzien van de kat aangeeft.”
Kanttekeningen
“Jammer is dat er tijdens het onderzoek
alleen door mijzelf geobserveerd
is en dat de begeleiders hun eigen
spanningsniveau moesten scoren. Dat
maakt het onderzoek minder sterk. Ik
heb erover gedacht om de cliënten op
video vast te leggen om die vervolgens
door anderen te laten bekijken, zodat
zij het spanningsniveau konden scoren.
Hierbij zou echter een nieuw probleem
ontstaan. Deze video-observatoren
zouden de cliënten niet goed genoeg
kennen, waardoor zij hun gedrag niet
goed zouden kunnen lezen.
Ook de kleine schaal waarop het
onderzoek heeft plaatsgevonden is een
beperkende factor. Een groep van acht
cliënten en drie begeleiders is een kleine
groep. Vervolgonderzoek is dan ook wel
nodig. Tenslotte ben ik bij het ontwerpen
van het onderzoek te veel uitgegaan
van negatieve spanning. Het bleek dat
de cliënten t.a.v. de robotkatten ook
veel positieve spanning kregen. Deze

kon als gevolg van het ontwerp van
het onderzoek, tijdens het observeren
minder goed gescoord worden.
Tegelijk, en dat zijn juist sterke kanten,
heeft het onderzoek plaatsgevonden
bij cliënten die al geruime tijd op de
betreffende locatie wonen. De omgeving
is voor hen bekend en vertrouwd. Dat
geldt ook voor de begeleiders die aan
het onderzoek meegewerkt hebben. Zij
werken al lange tijd met de cliënten en
kennen de cliënten door en door.
Daarnaast zorgde de inbreng van de
robotkatten bij sommige cliënten voor
nog niet eerder gezien, positief gedrag.
Vooral in de communicatie zagen we
dat cliënten vaak veel duidelijker waren
dan we dachten. Het onderzoek nodigde
ons uit om soms langer dan normaal op
een reactie van de cliënt te wachten.
Hierdoor ontdekten we dat, ondanks dat
we ons gedrag altijd aanpassen aan het
tempo van de cliënt, we soms toch nog
te snel zijn. Nog meer ‘functioneel niets
doen’ dus.
Naast de directe resultaten uit het
onderzoek, heeft het onderzoek voor
mij nog iets anders aangetoond.
Ondanks dat het moeilijk is, is onderzoek
naar mensen met EVB+ wel degelijk
mogelijk en kan het zeer bruikbare
inzichten opleveren. Ik hoop dat er meer
onderzoeken zullen volgen, zodat we
met elkaar de kwaliteit van leven voor
mensen met EVB+ steeds een beetje
kunnen verbeteren.”

De volgende keer:
(misschien wel)

Wil je Bladeren ontvangen? Dat kan!
Wil je Bladeren digitaal lezen? Of wil je het
magazine gratis afhalen op een van onze
afhaalpunten? Of wil je dat we Bladeren
thuisbezorgen? Het kan allemaal. Ga naar:

• Een mooi verhaal over de tijd na corona?

www.esdege-reigersdaal.nl/magazine

• Een prachtige nieuwe fotoreportage?

Hier vind je alle manieren waarop je Bladeren
kunt ontvangen.
Redactie
Bladeren wordt gemaakt door de afdeling
Communicatie van Esdégé-Reigersdaal. Heb
je vragen over Bladeren? Heb je een idee voor
een artikel of een fotoreportage? Stuur dan een
mail aan bladeren@esdege-reigersdaal.nl.
Nabestellingen
Wil je een vorig nummer van Bladeren
opvragen? Via onze website kun je eerdere
edities van Bladeren downloaden. Ga naar:
www.esdege-reigersdaal.nl/magazine.

• Langs de toppen van je kunnen met 'Voel je top'?
• Vakkunst en trotse verhalen?
• Hoe maak je van een huis een thuis?
• Een bezoek aan een mooie winkel?

... of een verhaal over jou!
Want heb jij iets te vertellen?
Laat het ons weten via
bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Auteursrecht
Het auteursrecht op dit magazine met de daarin
verschenen artikelen en foto’s is voorbehouden
aan Esdégé-Reigersdaal. Het verveelvoudigen
van artikelen en foto’s is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming.

Op zoek naar

EEN BAAN MET BETEKENIS?
Ga naar: www.werkenbijesdege-reigersdaal.nll

Volg ons op sociale media
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Ben jij...?
Op jezelf?
Op een ander?
Op elkaar?

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl
Dan zetten wij jouw verhaal in dit magazine!

