
BLOG 28 april 2020.  Keuzes…..    
 

Vorige week liep bij mij alles in het honderd. Teveel dringende zaken  

de hele week. Teveel en te lange videobel-afspraken op één dag achter  

elkaar, in combinatie met huiswerk voor onze twee leerlingen uit groep 4.  

Bij elke huiswerkvraag die ik op dát moment niet direct kon beantwoorden  

vanwege mijn afspraken stuurde ik hen dus maar (weer) de tuin in. Om er vervolgens 

achter te komen dat ze allebei hun google-meet-afspraak met de juf hadden gemist (omdat 

ik nog zat te met bellen) én ze uiteindelijk pas ’s middags om 3 uur écht aan hun huiswerk 

konden. Ik gestrest, zij balen, ik een schuldgevoel, zij chagrijnig…. En begrijpelijk….. want 

zij moesten het doen met míjn keuzes….Maar dat probleem hebben we deze week in ieder 

geval niet….Want we hebben vakantie! Hoewel deze vakantie voor velen anders zal zijn dan 

mogelijk gepland of geboekt, merk ik dat onze kinderen en ik zelf deze vakantie tóch echt 

wel even nodig hebben. Morgen nog een paar uurtjes werken en dan een paar dagen vrij!  

Terwijl zij zich vanmorgen al vermaakten met lego kon ik in alle rust op zolder werken. Op 

het dakraam vandaag geen glinsterende zonnestralen, maar grote dikke regendruppels die 

naar beneden gleden. Ik probeerde het trieste weer mijn gemoed niet te laten beïnvloeden. 

In plaats daarvan bedacht ik mij dat we dus wel veel geluk hebben gehad met het warme 

Woningsdag-weer gisteren. Daardoor viel deze bijzondere Koningsdag in ieder geval ook 

niet nog eens letterlijk in het water.  

 

Het was immers geen Koningsdag zoals anders.  Nee….Geen festivals, geen bandjes in het 

park, geen vrijmarkten, geen kinderen die op een kleedje hun tweedehands speelgoed 

verkochten (om vervolgens weer met een tas vol nieuwe tweedehandsspullen huiswaarts te 

keren). Dit jaar geen zaklopen, geen luchtkussens en geen gezellig drankje op het plein hier 

in het dorp. In plaats daarvan heb ik me, net als gelukkig vele andere Nederlanders, 

overigens toch wel enorm vermaakt in eigen tuin. In oranje gekleed en met rood-wit-blauwe 

schmink gingen wij spijkerpoepen, koekhappen, blikgooien en eierlopen. Het tafeltje waar 

onze kinderen met hun zelfbedachte stempelkaart “gratis ranja” konden krijgen, was veel 

aantrekkelijker dan een gewoon glas ranja op een ‘niet-Woningsdag’. Al met al heb ik toch 

erg genoten van deze bijzondere en zonnige Koningsdag. Vooral…..Omdat ik samen was met 

mijn gezinnetje.  

 

Want als je nu niet samen kunt zijn voelt de leegte op zulke dagen juist extra groot. Er is in 

de media veel aandacht voor het niet mogen bezoeken van ouders in een  verpleeghuis. 

Premier Rutte benoemt tijdens de persconferenties dat hij zich ervan bewust is wat een 

grote impact dit heeft op de ouderen, hun familie en de medewerkers in de zorg.  Maar hoe 

ingrijpend het is als je niet naar je kind, broer of zus kunt wanneer deze in een 

zorginstelling of psychiatrie verblijft, daar wordt de laatste tijd in de media pas meer 

aandacht aan besteed.  

Wanneer jouw kind in een zorginstelling woont en je kunt aan hem of haar niet uitleggen 

dat je “even”  niet meer langs kunt komen. Als niet bekend is hoe lang dat “even” nog zal 

duren. Dan doet deze periode extra pijn, omdat je geen keuzes hebt.  

 

Vorige week belde een moeder naar het servicebureau. Zij had haar zoon na jaren in een 

instelling weer naar huis heeft gehaald. Een jongen van begin 20 met een licht 

verstandelijke beperking, autisme en ODD. Tot voor kort woonde hij in een instelling en 

kwam hij om het weekend naar huis. Nu is hij alle dagen thuis. Zonder ambulante 

ondersteuning, zonder dagbesteding en zonder vaste structuur. De begeleiding die deze 

jongeman van zijn ouders vraagt is zoveel meer dan zij aankunnen. Hij kan nu echter niet 

terug naar de instelling waar hij sinds enkele jaren woonde aangezien zij de kans op 

eventuele besmetting van het coronavirus moeten beperken. Maar wat moesten zij dan….? 

Het was kiezen uit twee kwaden voor deze ouders. Hun kind voor onbepaalde tijd niet 

mogen en kunnen zien, of déze keuze… Maar….eigenlijk ís dit toch geen keuze….  
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De keuze die ouders überhaupt al moeten maken om hun kind met een (ernstige) 

beperking ergens anders te moeten laten wonen is een lange, emotionele weg. Een weg vol 

zorgen, schuldgevoel en acceptatie. Het loslaten van een kind is moeilijk, en al helemaal 

als je een bijzonder kind hebt die niet voor zichzelf zal kunnen zorgen. Want, als ouder ben 

jíj de deskundige, niemand kent jouw kind zo goed als jijzelf, je wil dan het liefst voor 

altijd zélf voor jouw kind blijven zorgen, al weet je verstandelijk gezien dat dat niet gaat.  

Wanneer je kind dan eindelijk op een goede plek zit moet er een nieuwe balans gevonden 

worden. Een balans van loslaten en vertrouwen hebben in de ánder die voor jóuw kind 

moet gaan zorgen. Uiteindelijk vinden ouders en kind hierin opnieuw hun weg.  

Totdat corona Nederland binnensluipt en een bezoek aan je kind opeens niet meer mag. 

 

Gelukkig  zijn er plaatsen waar het wél kan, weliswaar mét restricties. Zo sprak ik vandaag 

de moeder van een 28-jarige jongeman. Zij vertelde me over haar meervoudig beperkte zoon. 

Hij is rolstoelafhankelijk, en kan niet praten. Hij functioneert op een laag niveau en haalt 

binnen zijn kleinschalige woonvoorziening veel plezier uit de interactie met zijn 

medebewoners die een aanzienlijk hoger niveau hebben. Hij wordt vertroeteld door iedereen 

en zit daar helemaal op zijn plek. Vol liefde spreekt zij over haar zoon, en vol waarderling 

over zijn medebewoners en over de zorgmedewerkers die er juist ook in deze tijd alles aan 

doen om de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Momenteel zijn tijdelijk 4 bewoners 

terug naar hun ouders waardoor voor de 4 overgebleven bewoners bezoek van één vast 

gezinslid is toegestaan. Niet binnen op de groep, maar buiten. Hij kan niet naar huis op 

donderdag en vrijdag, zoals hij normaal gesproken doet. Er is ook geen dagbesteding bij de 

zorgboerderij. De zorgboerin stuurt wel regelmatig filmpjes van de geitjes en de andere 

dieren naar de woongroep. Wanneer hij alleen al de stem van de zorgboerin hoort glundert 

hij van oor tot oor. Zo glundert hij ook bij het ontbijt, als ouders via videobellen inbellen 

naar de woonvoorziening. Hij lijkt in eerste instantie niet helemaal te begrijpen waar de 

stem van zijn ouders vandaan komt, maar hij wordt er altijd ontzettend vrolijk van. Zijn 

ouders ontvangen regelmatig filmpjes en foto’s van hem waarbij de zorgmedewerkers met 

hun zoon dansen, met hem gaan fietsen, knutselen en muziek maken. Deze moeder vertelt 

erg opgelucht te zijn dat zij in deze tijd nog met haar zoon mag wandelen en fietsen. De 

zorgmedewerker zorgt dat hij startklaar buiten in zijn rolstoel staat zodra zijn moeder 

aankomt. Zo genieten ze samen toch van een wandeling of fietstocht met zijn aangepaste 

rolstoel-fiets. En ja, vertelt ze schoorvoetend…. natuurlijk knuffelt zij dan met hem. 

Vanzelfsprekend….Hij is haar zoon, en hij kent geen corona, sterker nog… op zo’n moment 

valt ook voor deze moeder corona even weg… is de wereld weer heel eventjes normaal, zoals 

deze hoort te zijn. Een wereld waar we allemaal ontzettend naar verlangen.    

 

Want hebben we dat niet allemaal?  De behoefte om elkaar even te omhelzen, te knuffelen? 

Ik zie het bij onze kinderen als ze op afstand een vriendje of vriendinnetje zien. Hoe gek dat 

zij elkaar niet even een high five kunnen geven, stoeien of even een knuffel geven. We zijn zo 

voorzichtig, maar we hebben toch allemaal wel een familielid die je even wilt omhelzen,… of 

die vriendin die het zo hard nodig heeft om een knuffel te krijgen, die vriend die een arm om 

zijn schouder wel even kan gebruiken… juist nu… Maar het kan nog niet, het mag nog niet. 

En dat voelt zo onnatuurlijk. Of ik het snap dat deze moeder haar  zoon knuffelt in déze 

situatie.… ja….ik snap het… ik snap het helemaal. Hopelijk mogen we elkaar binnenkort 

weer knuffelen zónder erbij na te denken of het überhaupt wel mág….. En tot die tijd….  

 

Heb vertrouwen… 
Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen… 

Blijf thuis…. 

Lieve groetjes Kirsten. 
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