
BLOG 12 mei 2020, gewoon naar school…  
 

Na 2 weken vakantie en in totaal 9 weken juf spelen was het  

vandaag wel heel stil in huis. Eindelijk konden  onze kinderen  

weer naar school. Weer vriendjes en vriendinnetjes zien!  

Eindelijk weer een échte juf die ons les geeft (zie ik ze denken…) De ene week 2 de andere 

week 2,5 dag. Het is even wennen, geen kinderen ijverig over hun huiswerk gebogen als ik 

beneden kom voor het zoveelste kopje koffie. Sterker nog, ik heb vandaag gewoon beneden 

gewerkt, aan de kamertafel, in stilte. Zonder onderbroken te worden met vragen over 

spelling, begrijpend lezen of rekenen. Naar school als logische eerste stap in de versoepeling, 

net als de kappers die weer open gaan en de rijlessen die weer van start kunnen. Ik snap ook 

echt wel dat mensen blij zijn dat hun grijze uitgroei (eindelijk) weer bijgeverfd kan worden, 

dat de lange mat in de nek (ja, ook die van de koning en onze minister president) weer 

bijgeknipt kan worden, en dat er binnenkort weer een drankje op een terras gedronken kan 

worden (al heb ik er nog geen zicht op hoe dat eruit moet gaan zien). Ik hoop op 

versoepeling ten aanzien van werken op kantoor. Ben het thuiswerken wel een beetje beu en 

ik kan eerlijk gezegd niet wachten om  mijn collega’s weer in het écht te zien, om aan de 

voetstappen op de bamboevloer te kunnen horen wie er het kantoor aan de Dillehof 

binnenloopt. Ik kijk er naar uit om weer gewoon net als anders de koffieruimte binnen te 

stappen en daar naar de (door onze Jamie) zorgvuldig uitgekozen muziek te luisteren. Maar 

ik wil tegelijkertijd geen risico’s nemen, niet ten aanzien van mezelf, niet ten aanzien van 

mijn collega’s en cliënten en uiteraard ook niet ten aanzien van de mensen om wie ik geef. En 

ook daarom werk ik toch nog steeds het veiligste vanuit huis.  

 

De versoepelingen geven niet alleen meer vrijheid en hoop, maar voor de cliënten waar ik in 

mijn vorige blogs over schreef ontstaat weer perspectief. Zo ben ik erg opgelucht voor het 

meisje van 8 met haar verstandelijk beperkte moeder. Inmiddels was sinds een paar weken al 

met school geregeld dat zij, gezien haar thuissituatie, al naar school kon gaan. Nu ziet zij 

sinds deze week ook de meeste van haar klasgenootjes weer. Ik ben ook heel blij voor het 

meisje van 10 met haar broertje met hersenletsel. Ook zij is gisteren weer naar school gegaan, 

blij om haar juffen weer te zien. Haar broertje mag deze week waar gaan starten bij 

dagbehandeling van het revalidatiecentrum. Ouders kunnen even op adem komen met hun 

pasgeboren baby. De zorgaanbieder gaat starten, middels videobellen heeft de intake 

plaatsgevonden en een passende begeleider is gevonden om het gezin structureel te gaan 

ontlasten.  

In de afgelopen weken had ik ook nog regelmatig contact met de begeleider én de moeder 

van het meisje van 9 die de eerste weken van de Lock Down alleen maar in het rokerige huis 

zat en geen zonnestraaltje zag. Dankzij inzet van de ZZP’er kwam ze uiteindelijk toch buiten, 

en kreeg zelfs wat kleur op haar witte gezichtje. Ook werd er contact gelegd met school en 

kon er eindelijk online huiswerk worden gemaakt. Maar hoe fijn is het dat zij nu weer 

normaal naar school kan gaan en met haar klasgenoten over het speelplein kan rennen. Zoals 

het hoort….. 

 

Maar wát als dat niet nog niet kán….. als buitenspelen met klasgenootjes in dit stadium 

helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Wat als de huidige versoepelingen geen vrijheid, hoop 

en perspectief bieden, maar juist spanning, zorg, en een nieuw dilemma. Omdat je kind, 

ouder, partner of jijzelf tot één van die kwetsbare mensen behoort die weleens heel erg ziek 

zou kunnen worden van dit virus. Wat dan?  

 

We kennen allemaal binnen MEE de cliënten die juist nu die extra ondersteuning nodig 

hebben, én cliënten die nu juist éxtra bescherming nodig hebben.  
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Al weet niemand precies wát dan die extra bescherming moet zijn. Mondkapje? 1,5 meter 

afstand, niet op bezoek gaan bij ouders? Of zelfs je kind niet naar school laten gaan.   

 

Vanmorgen had ik de moeder van een cliënt aan de telefoon in verband met de afwikkeling 

van een aangeboden aangepaste woning. Haar zoon van 11 heeft sinds kort eindelijk een op 

maat gemaakte elektrische rolstoel. Goed voor zijn zelfstandigheid. Niet meer altijd 

afhankelijk van zijn moeder in zijn duwrolstoel, niet meer kruipend over de grond zichzelf 

voortbewegen. Hij voelde zich de koning te rijk, hij wilde het liefst meteen zelf naar een 

vriendje verderop in de straat rijden. Maar zijn moeder wil het niet. Zij wil niet dat hij 

afspreekt. Ze is te bang dat hij het virus krijgt wat zijn immuunsysteem alleen maar zou 

kunnen schaden. Ze houdt hem zelfs ook nog liever even thuis van school. Haar zoon is nu 

vooral boos en verdrietig.  

 

Net zo boos en verdrietig als het meisje van 9 en haar 12-jarige broer. Het meisje die vanwege 

Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) elk jaar intensieve behandelingen krijgt. Bijna elk jaar moet 

zij 1 week in het Sophia Kinderziekenhuis, en 1 week thuis aan het infuus. Een vermoeiende, 

intensieve behandeling in de hoop daarmee de pseudomonas-bacterie uit te schakelen. Haar 

ouders staan nu voor nieuwe dilemma’s.  Haar thuishouden van school? Dan haar oudere 

broer in groep 8 dus ook, het is zijn laatste jaar…Hoe moet dat met zijn afscheid? Moeten ze 

hen allebei nog langer binnenhouden? Nog steeds geen speelafspraakjes? Nog steeds allebei 

niet naar sport.  Deze moeder is emotioneel. Ze willen hun kinderen ondanks de ziekte van 

hun dochter een zo normaal mogelijke jeugd geven. Ze vertelt dat ze na vele slapeloze 

nachten de beslissing hebben genomen hen allebei in ieder geval toch nog 2 weken thuis te 

houden. Totdat er weer wat meer duidelijk is. Ze durven  het risico niet nemen. Hun oudste 

zoon is boos. En zij, het meisje van 9, zij is heel erg verdrietig, omdat ze zo graag haar 

vriendinnen weer had willen zien, omdat ze zo graag net als haar klasgenoten normaal had 

willen zijn en haar ziekte alles nu nóg spannender maakt.  

 

Als ouder zijnde wil je het beste voor je kind, maar als dat betekent dat je je kind moet 

thuishouden van school, van vriendjes en vriendinnetjes en sport. ……Dat ze dátgene waar 

ze gelukkig van worden en wat eigenlijk zó normaal is  om te doen juist niet kunnen doen….. 

omdat je ze wilt beschermen, dan voelt dat tegenstrijdig.  

Ik begrijp haar  twijfel wel. Wij hebben ons in de afgelopen weken dezelfde vragen gesteld. 

Wát als de scholen weer open gaan….Kijkend naar ons  zoontje, geboren met een 

slokdarmafsluiting en hart-long afwijking heeft hij al veel te vaak in het ziekenhuis gelegen. 

Moeten we dan nu het risico nemen om hem (en zijn zus) naar school te laten gaan? We 

hebben uiteindelijk, alles tegen elkaar afwegend, besloten dat het voor beide vooral mentaal 

beter zou zijn als ze wel naar school zouden gaan. En ja, uiteraard is dat heel spannend, maar 

we weten ook dat hij de laatste twee jaar fysiek veel sterker is geworden, en daar houden we 

ons dus maar aan vast. Het gesprek met de moeder van het meisje van 9 galmt nog wat na in 

mijn hoofd als ik een half uur later 2 enthousiaste kinderen hoor in de gang. Het was 

SUPERLEUK op school, ze praten me bij over deze dag, 2 stralende koppies kijken me aan, 

eindelijk zijn 2 van de 5 schooldagen weer een beetje normaal. En nu maar hopen dat 

iedereen zich aan alle voorzorgsmaatregelen blijft houden… dan wordt het steeds een beetje 

meer normaal en kunnen er steeds meer kinderen straks weer “gewoon” naar school…  

 

Heb vertrouwen… 
Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen…  
Blijf zoveel mogelijk thuis of houd afstand….  

Lieve groetjes Kirsten. 
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