
BLOG 14 april 2020  Ik zie… ik zie…. 

 

Op de hoek van mijn bureau hier op zolder staat een bakje  

met paaseieren naar mij te lonken. Als een herinnering aan  

een bijzondere Pasen. Een Pasen in de tuin met verstopte paaseieren  

tussen de bloemen, achter plantenbakken en tussen lounge-bank-kussens. Uiteraard 

na afloop even goed gekeken of er daar niet nog één stiekem weg lag te smelten in de 

warme Paaszon. Een Pasen met een gezellige  paasbrunch, maar zonder verdere familie. 

Zij waren er weliswaar een klein beetje bij….via het videobellen  

 

Tja, dat videobellen…. Dat deden we allemaal ook afgelopen week weer massaal met 

elkaar én met onze cliënten. Zo had ik twee kennismakingen met twee nieuwe cliënten. 

Bij de eerste intake ging het goed, via een uitnodiging van Microsoft teams. Na even 

wennen was het eigenlijk net alsof ik gewoon bij hem thuis op kennismaking kwam.  

Deze jongeman met een licht verstandelijke beperking kon mij via het beeldbellen heel 

goed vertellen wat zijn vraag was en hoe hij vanuit MEE hier ondersteuning in wilde. 

Het voordeel was dat ik meteen tijdens het gesprek aantekeningen  in de chat kon 

zetten zodat hij ook meteen duidelijk had wat ik voor hem kon betekenen en wat voor 

vervolgafspraken we hebben gemaakt. Zowel cliënt als ik waren al lang blij dat we het 

traject niet (onnodig) lang hoefden te laten liggen en dat we dit ondanks de coronacrisis 

toch door hadden kunnen laten gaan. De tweede intake was op verzoek van cliënt 

zonder beeld, zij gaf aan zichzelf erg ongemakkelijk te voelen bij het feit zichzelf elke 

keer in beeld te zien. Oh zo herkenbaar dus heel erg vond ik het niet, om gewoon te 

bellen, al voelde het ineens wel héél erg 2019….. 

 

Helaas is dit videobellen nog niet bij álle organisaties zo gewoon. Zo wacht ik al vanaf 

eind februari op een besluit van het CIZ voor WLZ. Ondanks meerdere verzoeken van 

mij richting de indicatiesteller om te videobellen werd er vastgehouden aan een écht 

huisbezoek. Ondanks de grote mogelijkheden die videobellen ook heeft…. Ondanks het 

beeld wat je ook met videobellen van een gezinssituatie kunt krijgen. Videobellen leek 

steeds geen optie…. 

Tot vandaag…. Gelukkig!!! Want vandaag begreep ik dat ook het CIZ inmiddels is 

overgegaan tot videobellen inplaats van de aanvragen op te schorten in afwachting van 

een huisbezoek. Zo zal ik dus aanstaande donderdag een afspraak hebben met de 

indicatiesteller en het gezin waar een zorgaanbieder al klaar staat om te starten.   

En dat is in dit gezin zó ontzettend hard nodig. Een gezin wat me geraakt heeft, als  

consulent, als mens, als moeder. We hebben denk ik allemaal wel van die cliëntsituaties 

die we niet snel meer zullen vergeten. Zo ook dit gezin…..Een gezin wat ik na jaren 

hectiek, angst en zorgen wat rust en ontlasting gun. 

 

Een gezin met zorgen over hun dochtertje van 10 met autisme die naar het speciaal 

basisonderwijs gaat. En een zoontje van ruim 3. En vrolijke en alerte baby. Totdat hij 1 

jaar en 2 weken oud was en het noodlot toesloeg. Door een ongeluk thuis liep deze 

dreumes ernstig hersenletsel op. Een reanimatie volgde en ook meerdere 

hersenoperaties, maandenlang heeft hij kritiek gelegen. Zijn ontwikkeling stagneerde en 

hij bleek als gevolg van het hersenletsel ernstige epilepsie te hebben. Na maanden in 

het ziekenhuis te hebben gelegen kregen deze ouders uiteindelijk hun ernstig 

meervoudig beperkte zoontje mee naar huis. Hij kan nog minder dan vóór het ongeluk. 

Hij had forse gedragsproblemen zoals hoofdbonken, zichzelf slaan en gillen. Slapen doet 

hij amper, praten kan hij niet, en als hij slaapt krijgt hij regelmatig een epileptische 

aanval. Bij het revalidatiecentrum ontmoette ik deze moeder.  

MEE was ingeschakeld op advies van maatschappelijk werk met de vraag of we zouden 

kunnen ondersteunen in de aanvraag voor WLZ of Jeugdwet.  

 



De moeder van dit jongetje was tijdens deze eerste kennismaking hoogzwanger van hun 

3e kindje. Ze kwam op mij over als een sterke, bescheiden vrouw, weliswaar enorm 

getekend door de zorgen van de afgelopen jaren.  

Hoe zwaar die zorgen voor hen waren ervaarde ik tijdens de daarop volgende 

huisbezoeken. Daar, in die kamer die vol hing met foto’s van het gezin van vóór het 

ongeval, stond een grote bedbox, en in die bedbox stond hij. Een prachtig mannetje, 

maar zichtbaar ernstig beperkt, grote littekens aan beide kanten van zijn schedeltje. Hij 

bonkte continue met zijn hoofdje tegen de schuimrubber-rand van de bedbox aan. Hij 

kreunde en gilde, het ging door merg en been, hoewel ik echt wel wat gewend ben. Met 

beide ouders verzamelde ik alle gegevens van neurochirurgen, revalidatieart sen, 

maatschappelijk werk, kinderartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, 

neuroloog. We vulden het WLZ aanvraagformulier in, steeds afge leid door het gegil en 

gekreun én door het gehuil van de inmiddels pasgeboren baby. Moeder kon amper lopen 

van de bekkenklachten en vader ontfermde zich over hun twee oudste kinderen.  

 

Elke keer als ik terug in de auto zat merkte ik hoe erg ik geraakt was door dit gezin. 

Hoe ik geraakt was door hun liefde, hun geduld, hun rust en door het noodlot wat hen 

te pakken had gekregen. Wat hadden deze mensen het nodig om ontlast te kunnen 

worden van deze intense zorgen.  

Gelukkig een jeugdconsulent bij de gemeente getroffen die echt wel bereid was mee te 

denken binnen de mogelijkheden van de Jeugdwet, al zou dit kleine mannetje 

waarschijnlijk niet in aanmerking kunnen komen voor Jeugdwet. Immers de gemeente 

was ook van mening was dat hij tot de doelgroep van de WLZ behoorde. Eérst WLZ 

aanvragen, bij afwijzing kunnen ze Jeugdwet toekennen. Maar dat was vóór corona…..  

want ineens ligt alles stil…. 

 

Een zorgaanbieder is al gevonden, en kan zelfs starten, volgens de richtlijnen van  het 

RIVM. Maar er is nog steeds geen indicatie, dus komen ze nog niet… .  

Ik spreek deze moeder wekelijks met beeldbellen via what’s app. Ik zie dan een gezin 

wat volledig overbelast is… omdat hun derde kindje veel huilt en omdat deze moeder 

bekkenklachten heeft en niet naar de fysiotherapeut kan… vanwege corona… . omdat 

hun dochtertje niet naar school kan…..vanwege corona…. omdat hun zoontje niet naar 

revalidatie kan…..vanwege corona.  

 

“Stomme corona”  ik herhaal de woorden die ik onze kinderen zo vaak hoor zeggen…  

Stomme corona…  

 

Ik rond mijn what’s app gesprek met drie vriendinnen af om mijn blog verder af te 

schrijven. Zo leuk om elkaar even te zien, te lachen met elkaar, samen thee te drinken en 

bon bon bloc, paaseitjes of het laatste stukje Paas-taart te eten…. Ja… stomme corona… 

maar gelukkig is er Microsoft Teams, Facetime, Skype en Zoom… Want nu kon ik tóch 

mijn vriendinnen even zien….  

En nu…. Nu kan ik toch donderdag met de indicatiesteller en mijn cliënten videobellen….  

Die WLZ die komt er! Dat móet gewoon… ondanks die stomme corona…..   

 

 
Heb vertrouwen… 

Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen 
Blijf thuis…. 

Lieve groetjes Kirsten. 
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